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Do 15 lutego
Zofia Stryjeńska

Wystawa plenerowa prezentująca
tarnowską kolekcję prac autorki.
Rynek

www.kultura.tarnow.pl
Oprowadzanie po wystawie w niedzielę, 3 lutego o godz. 16.00.
Wystawie towarzyszy katalog w promocyjnej cenie 50 zł.
Wystawa czynna do 31 marca.
BWA, Pl. Dworcowy 4. Bilety: wstęp wolny
1 lutego, godz. 20.00

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2013

Do 10 lutego

Sofa „10:10”
Koncert zespołu

„Sztuka wolności”
Anna Czerwińska

Wystawa fotografii.
CSM, ul. Traugutta . Bilety: wstęp wolny
1 lutego, godz. 18.30
Jacek Sroka
- wernisaż wystawy malarstwa

Wernisaż wystawy o tytule: „Mechaniczni kochankowie, obrazy (także prezentacja cyklu „Interwencja
sprzątaczki albo koniec malarstwa
w dziewięciu obrazach w tym dwu
lustrzanych”).
Jacek Sroka wystawiał prace na ponad
stu pokazach indywidualnych. Wziął
udział w kilkuset wystawach grupowych
w Polsce i poza jej granicami. Obrazy
i grafiki artysty znajdują się w zbiorach
muzealnych w Polsce i w świecie.

Zespół Sofa świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji wyrusza
w jubileuszową trasę koncertową
„10:10” w ramach której odwiedzi
10 polskich miast, a Tarnów będzie
pierwszym z nich!
Jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich grup młodego pokolenia. Utalentowani i pracowici. Perfekcjoniści, ciągle rozwijający swoją
pasję muzyczną. Artyści otwarci na
nowe i ciekawe projekty muzyczne.
Piwnice TCK. Bilety: 30 zł
2 i 3 lutego, godz. 18.00
„Bohaterowie” – Anna Wakulik

Premiera studencka.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 10-30 zł

luty 2013 r.

3 lutego, godz. 16.00
CINEMARZENIE
„Zły Porucznik”, reż. W. Herzog

Doskonały pastisz policyjnych kryminałów w oparach absurdalnego
humoru. Nicolas Cage, aktor z twarzą
pokerzysty, w roli uzależnionego od
narkotyków i alkoholu porucznika,
który na wiecznym haju stara się
rozwiązać sprawę zabójstwa pewnej
rodziny.
Kino Marzenie. Bilety: 12 zł

3

międzynarodowych konkursów
i festiwali muzycznych:
Vasyl Ponajda, tenor
Roman Trohymuk, tenor
Roman Antoniuk, baryton
Taras Hlova, tenor .
Orkiestrę Symfoniczną Centrum
Sztuki Mościce prowadzi maestro
Wojciech Mrozek.
CSM, ul. Traugutta. Bilety: 40-50 zł
4 lutego, godz. 18.00
„Danuta W”
Teatr Polonia

3 lutego, godz. 19.00
Koncert Noworoczny
„Wiedeński Bal”

Koncert w wykonaniu kwartetu
Tenors BEL’CANTO, który tworzą
soliści opery lwowskiej, kijowskiej
oraz filharmonii lwowskiej. Laureaci

Spektakl z rolą tytułową w wykonaniu Krystyny Jandy powstał
na kanwie książki Danuty Wałęsy
„Marzenia i tajemnice”. W odważnej
i przejmującej autobiografii autorka
opowiada o sobie, swojej rodzinie
i burzliwej historii Polski ostatnich
dekad. Mówi - jak zawsze naturalna
i silna - zarówno o chwilach wspaniałych, jak i o cenie, którą przyszło za
nie zapłacić. Opowiada światu swoją
wersję wydarzeń.
Książka „Marzenia i tajemnice”, wydana jesienią ubiegłego roku, spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem,
stała się nie tylko wydarzeniem
medialnym, lecz także gorącym te-
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5 lutego, godz. 18.00
David Harrower, „Blackbird”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30-10 zł

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2013

6 lutego, godz. 18.00
matem społecznym. Danuta Wałęsa
przerwała milczenie, ale oddała głos
wszystkim kobietom. Czytelniczki
odnajdują w niej swoje losy i idą
za głosem autorki. To zaskakujące
zjawisko kulturowe, które wciąż żyje.
W roli Danuty Wałęsy zobaczymy
Krystynę Jandę, która o swojej pracy
nad tekstem i spektaklem mówi tak:
Ten spektakl i ta rola, z legendarnym
przywódcą Solidarności i Prezydentem Polski w tle, to jedno w największych moich wyzwań życiowych, nie
tylko zawodowych, ale także ludzkich
i obywatelskich. Każdego dnia wyznania pani Danuty Wałęsowej budzą
mój podziw i wzruszenie. Prostota
i szczerość tych wypowiedzi zdumiewa
i wywołuje szacunek. Wszystko to budzi ochotę, aby w ogóle historię Polski
opowiedzieć od strony kobiet.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 160 zł

„Fotografie dzikiej przyrody”
Wernisaż wystawy fotografii

Wystawę tworzą zwycięskie prace
z dorocznego konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the
Year 2012, organizowanego od 1965
r. przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie.
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Dzisiaj jest to najbardziej ceniony
i największy w świecie konkurs
w zakresie fotografii dzikiej przyrody.
Na prezentowaną tutaj najnowszą
edycję zgłoszono ponad 48 tys.
zdjęć, wykonanych przez ponad 4,4
tys. fotografów, z 98 krajów. Cele
jakie przyświecają organizatorom
konkursu i wystawy to inspirować
coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich
i ekspresyjnych interpretacji dzikiej
przyrody, a także przedstawiać zgromadzone zdjęcia ludziom na całym
świecie, aby ukazać im wspaniałość,
dramatyzm i różnorodność życia
na Ziemi i pobudzić w nich dbałość
o jej przyszłość. Dzięki coraz bardziej
udanej realizacji tych celów coraz
lepsze zdjęcia są oglądane przez
coraz większą liczbę widzów.
Wystawa czynna do 28 lutego, od
poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00 – 18.00. Bilety w cenie 3
zł i 2 zł (ulgowy).
Galeria TCK. Bilety: wstęp wolny

Marii Kwater, połączony z promocją
tomiku wierszy.
MBP Filia nr 13, ul. Starodąbrowska. Wstęp
wolny

7 lutego, godz. 16.00

Na PAKAdemię w tym roku składać
się będą: Noc kabaretowa z udziałem Michała Kempy oraz kabaretów Szarpania, K2, Smile, Wieczór
Komedii Improwizowanej (Grupa
AD HOC) oraz, po raz pierwszy

Klub Literacki „13”

Spotkanie pod hasłem „Zamknięte
w pułapce czasu”. Wieczór autorski

7-8 lutego, godz. 19.00
Antoni Czechow „Trzy Siostry”

Spektakl teatralny
Reż.: Ewelina Pietrowiak.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30 - 10 zł
7 lutego, godz. 20.15
Jazzowe Czwartki
w Bombay Music

Jazz Band Ball Orkiestra.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
9-12 lutego
PAKAdemia
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w Tarnowie, Regionalne Eliminacje
do 29. Przeglądu Kabaretów PAKA,
najważniejszego Festiwalu tego typu
w Polsce (finały odbywają się w krakowskiej Rotundzie).
Kino Marzenie/Piwnice TCK. Bilety: 10-40 zł

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2013

9 lutego, godz. 18.00
Maciek Balcar i Nie-bo
Koncert promujący płytę
„Live Trax 12”

www.kultura.tarnow.pl
Kukulską, udział w nagraniu płyty
z kolędami zatytułowanej Przybieżeli
do Betlejem.
W 2001 zastąpił Jacka Dewódzkiego
i został nowym wokalistą zespołu
Dżem. W 2004 ukazała się pierwsza
płyta Dżemu z Maciejem w roli wokalisty zatytułowana „2004”. Jesienią
2010 roku ukazała się kolejna studyjna płyta zatytułowana „Muza”.
W roku 2011 utwór Macieja Balcara
„Biały wilk” stał się oficjalną piosenką
promującą grę „Wiedźmin 2: Zabójcy
Królów” w Polsce.
Zespół NIE-BO: Robert Lubera - gitara, wokal, Piotr „Quentin” Wojtanowski - gitara basowa, wokal, Krzysztof
„Flipper” Krupa - perkusja, Maciej
Mąka – gitara.
CSM, ul. Traugutta. Bilety: 20-25 zł
9 lutego, godz. 19.00

Maciej Balcar - wokalista Dżemu
polski muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, aktor teatralny
i filmowy.
W 1998 ukazała się jego solowa
płyta zatytułowana Czarno, na której gościnnie wystąpili m.in. bracia
Golec, Mateusz Pospieszalski i Jose
Torres. Wziął także, razem z Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym i Natalią

Noc Kabaretowa
PAKAdemia

Kabaret Szarpanina.
Obecnie są najszybciej rozwijającym
się młodym kabaretem, a ich skecze
charakteryzują się wyśmienitą grą
aktorską i błyskotliwym humorem.
Michał Kempa - laureat I nagrody 28.
Przeglądu Kabaretów PAKA, zwycięz-
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9 lutego, godz. 19.00

ca polsatowskiego programu Stand
up: Zabij mnie śmiechem. W Tarnowie
pokaże fragment swojego programu
oraz poprowadzi Noc Kabaretową.
Przygotujcie się na Noc pełną wrażeń, bo Michał znany jest ze swoich
energetycznych występów...
Kabaret K2 - powstał w legendarnej
zielonogórskiej „Gębie”, jako kontynuacja na w pół legendarnego
kabaretu Chłopcy, a działo się to
w nielegendarnym maju 2012 - i od
tego momentu jako K2 zgarniają
najwyższe laury na wszystkich najważniejszych festiwalach kabaretowych w kraju m.in. na Mulatce, Fermentach, Szpaku, Ryjku czy PKS-ie.
Kabaret Smile - to niekwestionowani ulubieńcy widzów. Liczne realizacje telewizyjne, nagrody publiczności oraz zwycięstwo w Wieczorze
Premier 28. PAKI z takimi zespołami
jak Limo czy Formacja Chatelet. Na
Nocy Kabaretowej wystąpią w roli
gwoździa programu.
Kino Marzenie. Bilety: 40 zł

Kilka dni po ogólnopolskiej premierze filmu, gościem Łukasza
Maciejewskiego w jego autorskim
cyklu będzie Wojciech Smarzowski
– twórca„Drogówki”,„Wesela”,„Domu
złego” i „Róży”. Reżyser uznawany
często za najlepszego polskiego
filmowca.

„Drogówka” zapowiada się na jeden z największych polskich hitów
sezonu.
CSM, ul. Traugutta. Bilety: 10 zł
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9 lutego, godz.19.00

Marius von Mayenburg „Brzydal”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30-10 zł

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2013

10 lutego, godz. 16.00
CINEMARZENIE
„Oslo, 31 sierpnia”, reż. J. Trier

Przejmująca historia Andersa –
trzydziestoparolatka pogrążonego
w depresji, który młodość stracił
przez heroinowe uzależnienie. Film
przedstawia jeden dzień z jego życia
po wyjściu z odwyku. Czy możliwe
jest odzyskanie utraconego czasu?
Kino Marzenie. Bilety: 12 zł
10 lutego, godz. 17.00
Marcin Daniec

Kabaret
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 40 – 50 zł
10 lutego, godz. 18.00
Grupa AD HOC
PAKAdemia

www.kultura.tarnow.pl
Wieczory Komedii Improwizowanej święcą triumfy w całej Polsce
– zarówno na autorskich występach
jak i na festiwalach impro. Warto
dodać, że Grupa AD HOC jest współorganizatorem ImproFestu – Małopolskiego Festiwalu Improwizacji
Scenicznej. Nie boją się ściągać najlepszych grup na południe, bo sami
mają zapewnione niekwestinowane
miejsce w impro-czołówce!
Piwnice TCK. Bilety: 10 zł
10 lutego, godz. 18.00
„Małe zbrodnie małżeńskie”
Zakochani w Tarnowie

„Małe zbrodnie małżeńskie” to przewrotna, ironiczna i pełna zaskakujących zwrotów akcji psychodrama,
o związku dwojga kochających się
ludzi. Jeden wyjątkowy wieczór z życia małżeństwa z piętnastoletnim
stażem. Reżyserem sztuki jest tarnowianka - Ewa Marcinkówna. Tym
razem Tarnów odwiedzą goście - aktorzy krakowskiego teatru Bagatela.
Autorem powieści „Małe zbrodnie
małżeńskie” jest Eric-Emmanual
Schmitt - jeden z najbardziej cenionych we Francji i w Europie dramaturg i powieściopisarz.
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Rezerwacja miejsc na stronie www.
zakochaniwtarnowie.pl oraz w kasie
teatralnej.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30 zł
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13 lutego, godz. 15.00
„Nekropolie
na ziemi tarnowskiej”

Wystawa pokonkursowa fotografii zorganizowana we współpracy
z Oddziałem PTTK w Tarnowie. Wernisaż połączony będzie z rozdaniem
nagród spośród 24 osób biorących
udział w konkursie.
MBP Filia nr 8, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny.

11 lutego, godz. 17.00
Eliminacje Regionalne
do Konkursu 29. Przeglądu
Kabaretów PAKA

Po raz pierwszy w Tarnowie odbędą
się eliminacje do jednej z najważniejszych imprez kabaretowych
w kraju. Ilość i nazwy wykonawców poznamy po wstępnej selekcji
spośród zgłoszeń konkursowych.
Pierwszy dzień eliminacji poprowadzi Grzegorz Dolniak z kabaretu
Szarpanina, drugi - Alan Pakosz
z kabaretu Puk.
Piwnice TCK. Bilety: 10 zł
12 lutego, godz. 17.00
Eliminacje Regionalne
do Konkursu 29. Przeglądu
Kabaretów PAKA

Drugi dzień eliminacji poprowadzi
Alan Pakosz z kabaretu Puk.
Piwnice TCK. Bilety: 10 zł

14 lutego, godz. 19.00
„Solski o …miłości”
Aktorzy śpiewają

Po blisko rocznej przerwie - aktorzy
ponownie wracają do tematu piosenek o miłości. Ubiegłoroczne wydarzenie inaugurujące ten cykl - „Solski
o… miłości” zebrało mnóstwo bardzo pochlebnych komentarzy.
Na scenie ponownie zobaczymy
i usłyszymy aktorów Teatru Solskiego, którym akompaniować na
fortepianie będzie Maciej Pierzchała. Aktorzy zaprezentują bardziej
lub mniej znane utwory muzyczne
o tematyce miłosnej.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30 zł
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14 lutego, godz. 20.15
Jazzowe Czwartki
w Bombay Music

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2013

Old Boys Band.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
15 lutego, godz. 16.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki „Galeria”

Dyskusja na temat książki „Spadkobiercy” Kaui Hart Hemmings.
MBP Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4.
Wstęp wolny.
15 lutego, godz. 19.00
Hajer jedzie do Dalajlamy

Spotkanie z cyklu„... za horyzont domu”.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: wstęp wolny
15 lutego godz. 20.00
Basia Stępniak-Wilk
„Muzyczna bombonierka”

Basia Stępniak-Wilk - szalenie utalentowana, śpiewająca autorka

i kompozytorka, artystka kabaretowa, dziennikarka prasowa i radiowa,
lublinianka mieszkająca na stałe
w Krakowie. W 1995 roku zadebiutowała w Piwnicy pod Baranami
i kabarecie Loch Camelot, w którym
do dziś występuje. Wielokrotnie
nagradzana na licznych konkursach
i przeglądach piosenki autorskiej
i poezji śpiewanej. Niezwykle pięknie
brzmiący głos, doskonałe teksty pisane ze smutku, z gniewu, ale też dla
zabawy i łatwo wpadająca w ucho
muzyka sprawiają, że piosenki Basi
Stępniak-Wilk zaspokajają nawet najbardziej wyszukane gusta słuchaczy.
Podczas koncertu w Piwnicach TCK
artystce towarzyszyć będą muzycy:
Marek Bazela (piano) oraz Paweł Solecki (fagot, melodica, cajon).
Piwnice TCK. Bilety: 20 zł

luty 2013 r.
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ską etykietą, iż nie można podarować
prezentu bez opakowania.
Warsztaty furoshiki odbędą się
w dwóch grupach, obie dla osób,
które ukończyły 10 lat:
grupa I - w godz. 16.00 - 17.30, grupa
II - w godz. 17.30 - 19.00.
Zapisy rozpoczynają się 4 lutego
od godziny 15.00 do 18.00 (tylko
pierwszego dnia), w pozostałe dni
poniedziałek - piątek, od godziny
10.00 do 18.00, w Biurze Obsługi
TCK. Liczy się kolejność zgłoszeń,
a gwarantem miejsca jest wpłata.
Liczba miejsc ograniczona.
Pracownia TCK. Bilety: 20 zł

Furoshiki
PracOFFnia

W trzecią sobotę lutego odbędą
się po raz pierwszy w Tarnowie,
we współpracy z Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha,
warsztaty wiązania chusty Furoshiki.
Historia Furoshiki sięga VIII w. p.n.e.,
natomiast nazwa furoshiki powstała
z połączenia dwóch słów: furo, czyli
łaźnia i shiki, czyli rozłożenie, gdyż
służyła do zawijania ubrań w publicznych łaźniach. Z czasem jednak
zaczęli jej również używać kupcy
i handlarze, służyła im do przenoszenia towarów. Później wpisała się już
na stałe do japońskiej kultury i była
używana do pakowania prezentów,
w myśl tradycji oraz zgodnie z japoń-

16,17,18 lutego, godz. 18.00
Michael Faryn „Czego nie widać”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 40-10 zł
17 lutego, godz. 16:00
CINEMARZENIE
„Jestem Bogiem”, reż. N. Burger

Opowieść o niespełnionym, złamanym przez życie i porzuconym przez
dziewczynę pisarzu, który pod wpły-
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wem zupełnie nowego narkotyku
z nieudacznika i pechowca zmienia
się w człowieka sukcesu. Nietypowy
poradnik, dynamiczna intryga.
Kino Marzenie. Bilety: 12 zł

Spektakl teatralny.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Bilety:
30-10 zł

18 lutego, godz. 18.00

Jazzowe Czwartki
w Bombay Music

Marcin Ruszel
Wernisaż wystawy malarstwa

Kolejna wystawa w cyklu „Tarnowscy
Artyści w Galerii Muzealnej”. Marcin
Ruszel, pseudonim „Slide”,malarz
urodzony w 1982 roku w Krakowie,
absolwent Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Inspiracją i jednym
z głównych tematów twórczości
artystycznej Ruszla jest miasto z jego
architekturą, graffiti i urban art. Obok
malarstwa olejnego interesują go
także dziedziny artystyczne jak rzeźba i grafika, a także graffiti.
Galeria Piwnica, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 20-21. Wstęp wolny

21 lutego, godz. 20.15

Leliwa Jazz Band.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
22 lutego, godz. 16.00
„Ja i mój kot”

Warsztaty biblioteczne (17.02.
Światowy Dzień Kota) – na których
poruszana będzie tematyka opieki
nad tymi sympatycznymi zwierzakami, problem bezdomności kotów,
sposoby jego rozwiązania.
MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica
6. Wstęp wolny
22 lutego, godz. 17.00, 20.00

20 lutego, godz. 18.00
Przemysław Wojcieszek
„Piosenki o wierze i poświęceniu”

„Jeszcze nie pora nam spać”
Grupa Rafała Kmity

„Jeszcze nie pora nam spać” to – jak
zwykle w kabarecie Rafała Kmity –

luty 2013 r.

znakomite teksty i świetne piosenki,
połączone w całość dowcipną i aktualną konferansjerką.
Ów mariaż kameralnego kabaretu
literackiego o dobrych tradycjach
z dużą oprawą teatralną – baletem,
zespołem wokalnym i big bandem
Teatru Rozrywki – jest swoistym
eksperymentem, na który gorąco
widzów zapraszamy. Warto dodać,
że to już setna premiera w historii
chorzowskiej sceny!
Występ z orkiestra pod dyrekcją
Jerzego Jarosika.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 60 zł
22 lutego, godz. 19.30
Młody Jazz – N.S.I.
Koncert jazzowy

N.S.I. to kwartet założony na początku 2012 roku przez młodych
instrumentalistów zamieszkałych
w Krakowie: trębacza Cypriana
Baszyńskiego, saksofonistę Bartka
Prucnala, i perkusistę Dawida Fortunę. Panowie ci poznali się parę
lat temu podczas studiów, dotychczas jednak ich drogi muzyczne
krzyżowały się jedynie przy okazji
zajęć na akademii, jam’ów, czy pomniejszych występów klubowych.
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Wraz z nowym rokiem postanowili
założyć zespół, w którym mianem
lidera można by określić jedynie
łączącą ich determinację w próbie
oswojenia jazzowego idiomu, uporczywe dążenie do jazzowej prawdy – i wreszcie – zaangażowanie
w walkę z jazzowymi demonami.
Miłość do muzyki, ale i wspólne
zainteresowania pozamuzyczne
dały asumpt przyjaźni, której konsekwencją jest N.S.I.- zgrana paczka nicponi, których zawadiackie
figle i huncwockie psoty zarówno
kontestują, jak i stanowią apoteozę
Ciszy. N.S.I. to projekt, poprzez
który biorący w nim udział muzycy
starają się odnaleźć i określić swoje
własne miejsce w jazzowej czasoprzestrzeni. Projekt przede wszystkim daje im pole do swobodnego
realizowania własnych pomysłów.
Laureaci Jazz Juniors 2012.
Piwnice TCK. Bilety: 10 zł
23,24 lutego, godz. 18.00
Marius von Mayenburg
„Brzydal”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 30-10 zł
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23 lutego, godz. 19.00

24 lutego, godz. 15.00

Lora Szafran – koncert

„Karius i Baktus”
Teatr Młodego Widza

Jedna z najwybitniejszych polskich
wokalistek jazzowych, Lora Szafran,
wystąpi z piosenkami z płyty „Sekrety
życia według Leonarda Cohena”. Jak
twierdzi Lora, płyta na pewno nie jest
jazzowa, za to ponad wszelką wątpliwość szczera. Wierna oryginałom, ale
i ukazuje piosenki w nowym świecie.
Wybór utworów był trudny - bo
dorobek artysty jest bardzo bogaty
- ale i łatwy zarazem, bo wokalistka
sięgnęła głównie po evergreeny.
Podczas koncertu nie zabrakło zatem
„Hallelujah”, „Who By Fire”, „Suzanne”,
„Dance Me To The End Of Love” czy „In
My Secret Life”, oczywiście w wersjach
polskojęzycznych, w większości
w przekładach Macieja Zembatego.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 25-30 zł

Spektakl„Karius i Baktus”Teatru Lalek
„Rabcio” z Rabki Zdroju to historia
dwóch tajemniczych osobników,
którzy żyją w buzi małego chłopca
o imieniu Marko. Tam wiodą szczęśliwe i dostatnie życie odżywiając
się tylko słodkościami, a to że nasz
główny bohater jest brudasem, dodatkowo im sprzyja. Jednak, jak to
bywa, Marka zaczynają boleć zęby
i mama zaprowadza go do dentysty.
Od tego momentu beztroskie życie
Kariusa i Baktusa ulega zmianie.
Widząc zagrożenie, starają się temu
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przeciwdziałać, jednak ich zabiegi
idą na marne, gdyż Marko postanawia się zmienić, a przede wszystkim
chce odtąd być czystym chłopcem...
Adaptacja i reżyseria - Jarosław
Antoniuk, scenografia - Przemysław Karwowski, muzyka - Bogdan
Szczepański.
CSM, ul. Traugutta 1, Bilety: 15-18 zł
25 lutego, godz. 19.00
„Boska!”
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słuchu ani głosu występowała w najsłynniejszych salach koncertowych
świata, zapełniając Carnegie Hall do
ostatniego miejsca. Radośnie fałszując, wierząc jednocześnie w swój talent i słuch muzyczny, Jenkins mówiła: „Ludzie mogą mówić, że nie umiem
śpiewać, ale nikt nigdy nie powie, że
nie śpiewałam”. Ta prawdziwa opowieść o jednej z najdziwniejszych
postaci dwudziestowiecznej kultury
pokazuje, że warto realizować nawet
najbardziej szalone marzenia. Płyty
z wykonaniami Jenkins sprzedawane
są do dziś na całym świecie.
Występują: Krystyna Janda, Maciej
Stuhr, Wiktor Zborowski, Anna
Iberszer, Krystyna Tkacz, Ewa
Telega.
Autor: Peter Quilter. Tytuł oryginalny: Glorious! Przekład: Elżbieta
Woźniak. Reżyseria: Andrzej Domalik. Scenografia: Dorota Kołodyńska.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 100-120 zł
28 lutego, godz. 20.15

Teatr Polonia.
Zabawna i momentami zdumiewająca opowieść o Florence Foster
Jenkins (Krystyna Janda) – bogatej
ekscentryczce, która, nie mając

Jazzowe Czwartki
w Bombay Music

Zespół Nonet.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
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