
Wydarzenia świąteczno-noworoczne 
Od 21 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 

 

Wigilia Miejska| 21 grudnia (piątek), g. 15:30, Rynek Nowomiejski 

 Coroczne spotkanie wigilijne mieszkańców miasta Torunia, 

 W tym roku na Wigilii pojawi się prawdziwy Święty Mikołaj z Laponii (dzięki staraniom Konsula Honorowego 

Republiki Finlandii), 

 Ponadto szereg występów – Julia i Laura Jeżewskie, zwyciężczynie „Scena jest Wasza”, Teatr Muzyczny „Mała 

Rewia”, spektakl świąteczny Teatru Objazdowego Pomarańczowy Cylinder, zespół Drink Bar, 

 Nie zabraknie życzeń Prezydenta Miasta Torunia, świątecznego poczęstunku, słodkich upominków czy 

konkursów, w których wygrać będzie można świeże i pachnące choinki. 

 

Kolędowanie przy Szopce| od 22 grudnia do 5 stycznia, codziennie o 17:00, Rynek Nowomiejski 

 kolędy wykonywane na żywo w Szopce Bożonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim, 

 zachęta nie tylko do słuchania, ale i wspólnego kolędowania, 

 w programie m.in. występ laureatek plebiscytu „Scena jest Wasza” Julii i Laury Jeżewskich, Chóru 

Nauczycielskiego Con Anima, Czerniewickich Aniołków, „Iskierek” z MDK, itd. 

 

Sylwester Miejski| 31 grudnia (poniedziałek), g. 22:30, Rynek Staromiejski 

 Rozpoczynamy zabawę z zespołem Trzy Korony 2000 – wykonujący niezapomniane przeboje Krzysztofa 

Klenczona, lidera Czerwonych Gitar. Zabrzmią hity z płyty „Dziesięć w skali Beauforta”, ale także i nowe 

piosenki, 

 O północy tradycyjnie nie zabraknie życzeń Prezydenta Miasta Torunia, 

 Po raz ostatni w ramach Sylwestra Miejskiego, zobaczymy sylwestrowy pokaz fajerwerków, 

 Po północy na scenie pojawi się zespół Elektryczne Gitary – autorzy takich hitów jak „Jestem z miasta”, „Kiler”, 

„Człowiek z liściem na głowie”, „Co powie ryba”. 

 

Prezydencka Gala Noworoczna| 1 stycznia (wtorek) g. 18:00, CKK Jordanki 

 W programie największe hity operowe, operetkowe, musicalowe i rozrywkowe, 

 Wystąpią Agnieszka Makówka (mezzosopran), Łukasz Gaj (tenor), Kamil Pękała (baryton), Toruńska Orkiestra 

Symfoniczna, Paweł Kotla (dyrygent), 

 Nominacje do Piernikowej Alei Gwiazd 2019, a także przedstawienie sylwetek laureatów medali „Thorunium” 

wraz z wręczeniem medali przez Prezydenta Miasta Torunia. 

 

Orszak Trzech Króli| 6 stycznia (niedziela) g. 12:00, 

od Rynku Staromiejskiego do Rynku Nowomiejskiego 

 O godzinie 11:00 w Katedrze św. Janów msza święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Toruńskiej, 

 Kolorowy orszak, olbrzymie postaci trzech króli nawiązujące do hiszpańskich gigantes, śpiewające anioły, 

nowość: wystawa belenes de Navidad, czyli bożonarodzeniowych szopek w stylu hiszpańskim, 

 Zwieńczeniem wydarzenia będzie występ Mateusza Ziółko – zwycięzcy takich programów jak „The Voice of 

Poland” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, autora takich hitów jak „Szkło”, „Planety”, „W płomieniach” czy „Na 

nowo”. 

Konkurs jasełkowy „Foto-O!rszak”| 6 stycznia (niedziela), podczas Orszaku! 

 Konkurs na najlepsze jasełkowe przebranie, podczas Orszaku Trzech Króli, 

 Dla najlepiej przebranej grupy, bądź klasy – atrakcyjna nagroda! 


