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3 kwietnia, godz. 10.00,19.00
„Brat naszego Boga” –
Karol Wojtyła

KALENDARZ KULTURALNY KWIECIEŃ 2013

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

4 kwietnia, godz. 20.15
New Jazz Quartet

Jazzowe Czwartki w Bombay Music
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny

5 kwietnia, godz. 17.00
„Aniołowo”

Otwarcie Galerii Twórczości Artystów
Niepełnosprawnych „Aniołowo”
i wernisaż wystawy twórczości plastycznej i rękodzieła artystycznego.
Galeria Aniołowo, ul Żydowska 2. Wstęp
wolny

5 kwietnia, godz. 18.30

www.kultura.tarnow.pl
Bartłomiej Frączek, Waldermar
Żuchnicki, Robert Żybura
Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Miejska w Tarnowie.
Bartosz Frączek - ur. 1974 w Częstochowie. Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Biennale Miniatury.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i upowszechnianiem kultury plastycznej. 56 wystaw indywidualnych,160 zbiorowych.
Waldemar Żuchnicki - urodził się
w Tarnowie w 1954 roku. Uprawia
malarstwo, rysunek i grafikę. Brał
udział w kilkunastu wystawach
w kraju i za granicą. W 1991 roku
otrzymał prestiżową nagrodę Pollock – Krasner Foundation w Nowym
Jorku.
Robert Żybura - ur. 1964 w Tarnowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką
i rysunkiem. Współpracuje z Galerią
Sztyler w Tarnowie.
Wystawa czynna do 30.04.2013.
BWA, Pl. Dworcowy 4, wstęp wolny.

5 kwietnia, godz. 19.00
GOS.PL & Beata Bednarz

Spotkanie na szlaku
Win Lippóczy’ego

Koncert jubileuszowy z okazji 10
- lecia zespołu.
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- Anna Podkościelna - Cyz oraz
frontmani - soliści - Tomasz i Monika Stecowie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 15-20 zł

S.M.ROCK

Grupa w szczególny sposób świętować będzie swój jubileusz. Koncert,
to znane przeboje muzyki gospel, jak
i piosenki przygotowane specjalnie
na tę okazję oraz liczne niespodzianki
- nie tylko muzyczne...
Wyjątkową gratką będzie gość specjalny - znakomita polska wokalistka
Beata Bednarz, która z radością
przyjęła zaproszenie chóru do wspólnego występu.
Tarnowski Chór Gos.pl tworzą
pasjonaci wspólnego śpiewu, zapaleńcy, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Zespół wystąpi w składzie:
Tomasz Boruch - gitara elektryczna,
Grzegorz Nosek - gitara basowa,
Kevin Mielewczyk - perkusja, Bartłomiej Szułakiewicz - instrumenty
klawiszowe - kompozycje, aranże,
kierownictwo muzyczne zespołu
. Na czele chóru staną dyrygentka

Kolejny koncert Szkoły Muzyków
Rockowych S.M.Rock. Usłyszymy
covery światowych przebojów muzyki rockowej i popowej, wśród
nich utwory m.in. zespołu Metallica, Led Zeppelin czy Adele.
W finale koncertu na scenie zobaczymy profesjonalistów - nauczycieli
S.M.Rock, którzy również w oparciu
o covery dadzą próbkę swoich możliwości. Będzie to wyjątkowa okazja,
by na żywo zobaczyć m.in. uczestniczkę telewizyjnego show The Voice
Of Poland Żanetę Luberę, która
w S.M.Rock prowadzi lekcje śpiewu.
W koncercie wezmą udział uczniowie
Szkoły Muzyków Rockowych oraz
nauczyciele:
Wokal: Żaneta Lubera, gitara: Norbert
Pajek, bas: Piotr „Quentin”Wojtanowski, instr. klawiszowe: Maciej Pierzchała, perkusja: Bartłomiej Rojek.
Piwnice TCK. Bilety: 20 zł
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6 kwietnia, godz. 19.00
Marius von Mayenburg „Brzydal”

KALENDARZ KULTURALNY KWIECIEŃ 2013

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

6 kwietnia, godz. 16.00
Projekt „od - ZYSK” - recycling,
upcycling design

www.kultura.tarnow.pl
Wnętrz, Wydział Architektury Wnętrz
oraz wszyscy chętni.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Wstęp wolny

6 kwietnia, godz. 20.00
Projekt „od - ZYSK” - recycling,
upcycling design

Wernisaż wystawy.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Wstęp wolny

6 kwietnia, godz. 20.00
CeZik & KlejNuty, gościnnie:
Peter J. Birch

Happening – budowanie kopuły
„Kuyen”.
Autorem projektu kopuły wykonanej
z 425 odcinków rur tekturowych po
belkach tkanin oraz 151 węzłów
łączących odcinki rur jest Tomek
Wójcik. Prowadzenie happeningu:
Tomek Wójcik oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie - Pracownie Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia

Po udanej, debiutanckiej wyprawie
solowej w roku 2012, CeZik i jego
KlejNuty wracają na trasę. Kameralny Akt Solowy to zmaterializowana
wersja CeZika, wypełniona muzyką
i obrazem. Usłyszeć będzie można
wszystkie dotychczasowe produkcje,
w specjalnie na tę okazję zaaranżowanych wersjach. Koncert CeZika poprzedzi występ gitarzysty i wokalisty
Petera J. Bircha’a, którego muzyka
obraca się wokół amerykańskiego
folku, alt-country itp. stylów.
Piwnice TCK. Bilety: 20 – 25 zł
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7 kwietnia, godz. 16.00

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

7 kwietnia, godz. 16.00
CINEMARZENIE

„Kucharze historii”, reż. P. Kerekes.
Bardzo smakowity dokument opowiadający o największych konfliktach świata od kuchni – dosłownie.
Na wielką historię patrzymy przez
pryzmat wojskowych kucharzy,
o których nie wspominają szkolne
podręczniki, a którzy mieli przecież
nie mały udział w losach całych armii.
Groteskowo, w oparach absurdalnego humoru, ale miejscami także
z należytą powagą. Wyborne kino!
Kino Marzenie. Bilety: 12 zł

7 kwietnia, godz. 17.00

Coloriage oznacza kolorować, malować. Taka właśnie jest muzyka
zespołu - brawurowa i pełna emocji,
wielobarwna. Muzycy przedstawiają
własne aranżacje najsłynniejszych
kompozycji klasycznych, standardów
jazzowych oraz czerpią swoje inspiracje z muzyki ludowej.
Zespół wystąpi w składzie: Marcin
Wyrostek – akordeon, Mateusz
Adamczyk – skrzypce, Piotr Zaufal
– bas, Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne.
Wyjazd autokaru do Kąśnej (rezerwacja miejsc: 14 621 09 21) o godz.
16.00 Cena biletu autokarowego 10
zł (w obie strony).
Letnia Sala Koncertowa Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Bilety: 30-40 zł

8 – 9 kwietnia, godz.10.00

Marcin Wyrostek – Coloriage

Recyklingowe warsztaty
plastyczne dla dzieci

Wirtuoz akordeonu, zwycięzca polskiej edycji programu „Mam talent”.

Warsztaty w Publicznych Przedszkolach nr 33 i 34 w Tarnowie oraz

kwiecień 2013 r.
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w Publicznym Przedszkolu w Żabnie.
Zajęcia prowadzone przez pedagogartystkę z Warszawy, Martę Trupiszewską. Cele zajęć jest w prostej
i ciekawej dla dzieci formie przekazać
dzieciom wiedzę o recyklingu i uczyć
je jak dbać o środowisko naturalne,
jednocześnie dzieci samodzielnie
wykonują zabawki z surowców wtórnych. Zajęcia 8 kwietnia w Przedszkolu Publicznym nr 34 w Tarnowie
w godz. 10.00-12.45, w Przedszkolu
Publicznym nr 33 w Tarnowie w godz.
13.00-15.00, 9 kwietnia w Publicznym Przedszkolu w Żabnie w godz.
9.00-11.45
10 kwietnia,
godz. 10.00, 19.00

www.kultura.tarnow.pl
na drugiego człowieka i nie liczenia
się z nim. To sztuka skłaniająca do
refleksji jak często przechodzimy do
porządku dziennego nad różnymi
tragediami i małymi dramatami,
które rozgrywają się na naszych
oczach, w wersji mikro. Sztuka zostanie wystawiona na finał Festiwalu
Psychologii w Tarnowie.
MWSE w Tarnowie. Wstęp wolny

11 kwietnia, godz. 20.15
Tolek Lisiecki Trio

Jazzowe Czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny

12 kwietnia, godz. 19.00

„Bohaterowie” – Anna Wakulik

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

11 kwietnia, godz. 17.00
„Miłość bliźniego” –
spektakl teatralny

Młodzi artyści zaprezentują spektakl
poruszający tematykę obojętności

Koncert Piotra Kity
„Od Sinatry do Zauchy”

Finalista programu „Must Be The
Music – Tylko Muzyka” wystąpi
w Teatrze im. L. Solskiego. Oprócz
utworów Sinatry i Zauchy, będzie
można usłyszeć piosenki J. Lennona,
E. Johna, E. Presleya, czy duetu P.
Simon & A. Garfunkel. W koncercie
weźmie udział czołówka muzyczna
tarnowskich wykonawców: Anna

kwiecień 2013 r.

Podkościelna - Cyz, Iza Ilcewicz, Andżelina Kierońska, Marzena Kozioł,
Michał Król, Sylwek Malinowski,
Paweł Mazur, Staszek Migała, Joanna
Partyka, Łukasz Przetak, Alicja Soboń,
Karolina Stasiowska, Monika Stec,
Tomasz Stec, Bartek Szułakiewicz
i Robert Wałaszek.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 35 zł

13 kwietnia, godz. 11.00
Projekt „od - ZYSK” - recycling,
upcycling design

Warsztaty rodzinne.
Prowadzenie: Kasia Dorota. Jak zrobić
dywan ze starych ubrań? Co można
wyczarować ze starej płyty winylowej? Jak można urządzić mieszkanie
żeby nie przypominało witryny
sklepowej? Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że z opakowań po
napojach, można wykonać świetne,
solidne i dizajnerskie portfele. Z tych

7

i wielu innych pomysłów będą mogli
skorzystać uczestnicy warsztatów
artrecyklingowych prowadzonych
przez członków stowarzyszenia
To.pole w ramach projektu POLtwór.
Program warsztatów :
1. Kolorowe dywaniki z kawałków
tkanin.
2. Portfele z opakowań po mleku
i sokach.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: (rodzic + dziecko) 20 zł

13, 14 kwietnia godz. 17.00
Michał Walczak
„Pierwszy raz”

Komedia Teatru im. A. Mickiewicza
z Częstochowy o uteatralizowanej
miłości i erotycznej inicjacji mieszkańców miejskiego blokowiska.
„Pierwszy raz” dotyka sfery życia
seksualnego, a raczej wyobrażeń
na jego temat kształtowanych
przez popularną, młodzieżową
prasę. Bohaterami jest para nastolatków, którzy reżyserują swój
„pierwszy raz” według wskazówek
wziętych z pism typu „Bravo Girl”.
A więc musi to być chwila wyjątkowa i pamiętna, on prosto z deszczu,
zmoknięty, co daje pretekst do
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zdjęcia ubrania, ona samotna,
drżąca, potrzebuje opieki, obowiązkowe wino, świece i bukiet
świeżych kwiatów. Dążenie do
perfekcji zmienia się w absurd…
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 35 zł

KALENDARZ KULTURALNY KWIECIEŃ 2013

13, 14 kwietnia godz. 19.00
Marian Hemar
„Hemar w chmurach”

Spektakl gościnny w wykonaniu aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie.
Reżyseria: Piotr Machalica. Spektakl
muzyczny będzie przypomnieniem
twórczości Mariana Hemara poety,
dramaturga, satyryka, reżysera oraz
autora tekstów ok. 3 tys. piosenek.
W spektaklu „Hemar w chmurach”
usłyszą Państwo piosenki te mniej
znane, jak i te najpopularniejsze.
Scenariusz budują również wyśmienite skecze, które są majstersztykiem
sztuki satyrycznej wszech czasów.
Obsada: Piotr Machalica, Iwona Chołuj, Marta Honzatko, Sylwia Karczmarczyk, Małgorzata Marciniak, Agata
Ochota – Hutyra, Waldemar Cudzik,
Adam Hutyra, Andrzej Iwiński, Maciej
Półtorak, Antoni Rot.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 35 zł

www.kultura.tarnow.pl
14 kwietnia, godz. 16.00
CINEMARZENIE

„Tam, gdzie rosną grzyby”, reż. J.
Cortlund, J. Halperin.
Ta opowieść poświęcona jest akurat
dwóm miłościom: Luciena i Reginy
oraz ich wspólnej pasji do… grzybów. Film odkrywa przed widzem
najpiękniejsze i najsmakowitsze
okazy, które trafiają potem na stoły
nowojorskich restauracji. Nie obędzie
się jednak bez konfliktu i dramatycznego napięcia wśród grzybowych
pasjonatów.
Kino Marzenie. Bilety: 12 zł

14 kwietnia, godz. 18.00
Piosenki o Warszawie - koncert
Stanisławy Celińskiej

Zestaw piosenek, który zostanie
zaprezentowany przez Stanisławę
Celińską i Royal String Quartet
jest muzycznym niezbędnikiem
każdego mieszkańca i miłośnika
Stolicy. Usłyszymy szlagiery dawnej
Warszawy, niezapomniane piosenki
autorstwa Czesława Niemena,
Agnieszki Osieckiej, Władysława
Szpilmana, T.Love, Bajm, a nawet

kwiecień 2013 r.
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gatunków. Zbiera entuzjastyczne recenzje dzięki interpretacjom klasyki,
przyczynia się też do odkrywania
mniej znanej w świecie muzyki
polskiej. Międzynarodową karierę
warszawskiego zespołu rozpoczęło
zaproszenie do programu BBC New
Generation Artists.
Po koncercie zapraszamy na spotkanie ze Stanisławą Celińską.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 40-50 zł

15 kwietnia, godz. 9.00, 11.00
motyw muzyczny stworzony przez
Davida Bowie.
Wszystko to w nowatorskich aranżacjach Bartka Wąsika, wyśpiewane
hipnotycznym głosem Stanisławy
Celińskiej jednej z największych
polskich osobowości aktorskich. Debiutowała na deskach Teatru Współczesnego w 1968 roku, w latach
późniejszych związana z Teatrem
Nowym w Warszawie, Dramatycznym, Nowym w Poznaniu, Studio
i Rozmaitości.
Royal String Quartet to dziś jeden
z najbardziej dynamicznych kwartetów smyczkowych na świecie.
W swoim repertuarze łączy wybitne
dzieła przeszłości i nową muzykę,
odważnie przekraczając granice

„Trzy świnki” Robert Dorosławski
wg Jakuba i Wilhelma Grimm

Spektakl Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie to swobodne
przekształcenie znanej i bardzo lubianej baśni braci Grimm. Tytułowe
Świnki zachorowały na ... nudę. Nie
chcą się bawić z innymi zwierzętami,
nie zamierzają także budować domu,
ani porządkować podwórka, choć
zima tuż, tuż…. Pozostałe zwierzęta
wpadają na pewien pomysł. Świnki
trzeba przestraszyć ! Bajka muzyczna
- posiada dodatkowy walor edukacyjny – dzieci wraz z aktorami odkrywają
tajemnice „kuchni teatralnej”.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 35 zł
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15 kwietnia, godz. 19.15

15 kwietnia, godz. 19.30

„Single i remiksy”

Jacek Chmielnik

Sztuka Marcina Szczygielskiego
to komedia demaskująca mechanizmy korporacyjnych stosunków
i obnażająca rzeczywisty charakter
życia wielkomiejskich singli, pozornie
gloryfikujących swoją niezależność
i swobodę, a tak naprawdę stających
się niewolnikami wychwalanej przez
siebie wolności i kariery. Magda, kobieta sukcesu, prezes wielkiej korporacji wydawniczej, stawia na singli, bo
przecież – jak mówi – singiel to najlepszy utwór na płycie. W firmie, którą
dowodzi, szansę na karierę mają
tylko single. Reż. Olaf Lubaszenko,
obsada: Anna Mucha, Weronika
Książkiewicz/Katarzyna Glinka,
Lesław Żurek, Wojtek Medyński
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 70-100 zł

„Romanca” – spektakl teatralny.
Od 1986 r. była wystawiana 18 razy
w Polsce i 3 razy za granicą, stając się
tym samym jedną z najpopularniejszych polskich sztuk współczesnych.
Jacek Chmielnik znany przede
wszystkim jako aktor m.in. z takich
filmów, jak „Vabank” i „Kingsajz”, napisał rewelacyjną sztukę na kanwie
historii miłosnego trójkąta, który pochłonął młodego szlachcica Lorenzo,
piękną Biankę i Euzebia.„Romanca” to
szalona komedia z nieoczekiwanymi
zwrotami akcji i ukrytą intrygą w tle.
„Spektakl zaskakuje nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Klasyczna oprawa,
stylowe kostiumy, współczesne
dylematy, balansowanie na granicy
melodramatu i komedii, coraz to
nowe zaskoczenia, zawrotne tempo,
brawurowe wykonanie, spora dawka
dobrej rozrywki i inteligentnego
humoru. Dzieła dopełnia doborowa
obsada i ogniste Tango opracowane
przez Jarosława Stańka cenionego
w świecie polskiego choreografa znanego z takich produkcji jak „Kochaj
i Tańcz” czy You Can Dance.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 50 zł

15 kwietnia, godz. 19.15
I tak, i nie…

Żart literacki Tarnowskich Obywateli
Kultury.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny

kwiecień 2013 r.

16 kwietnia, godz. 11.00
„Brzydkie Kaczątko”

Trzeci spektakl teatralny w ramach
BONU KULTURY Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina. Spektakl jest skierowany dla klas I-III szkoły podstawowej.
Spektakl uczy tolerancji i zwraca
uwagę widza na problem odmienności wskazując, że należy ją akceptować i być wrażliwym oraz reagować
na każdy przejaw agresji, jaką może
wywoływać fakt, że ktoś jest inny niż
wszyscy.
Reżyseria: Czesław Sieńko.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 6,5 zł

18 kwietnia, godz. 20.15
Leszek Sadko z zespołem

Jazzowe Czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny

19-28 kwietnia
27 Tarnowska Nagroda Filmowa

Festiwal Wybranych Polskich Filmów
Fabularnych.

11

Tarnowskie Centrum Kultury - organizator najważniejszego w południowej Polsce festiwalu promującego
polskie kino, nagrodzonego w 2011
roku nagrodą branżową Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „krajowe wydarzenie filmowe”
zaprasza na kolejną 27 Tarnowską
Nagrodę Filmową.
TNF obok Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni, jest jednym
z najstarszych festiwali związanych
z polskim filmem. Na przestrzeni
wielu lat istnienia, nieustannie się
rozwija, zdobywając uznanie nie tylko w mieście i regionie, ale również
wśród imprez ogólnopolskich.
Na rok 2013 przypada jubileusz
100-lecia kina Marzenie. Uroczyste
obchody jubileuszu, połączone będą
z Inauguracją Festiwalu, ponadto
ukaże się monografia kina Marzenie, ukazującą całą jego historię, jak
również historię tarnowskich kin na
przestrzeni 100 lat.
Ramowy program 27 Tarnowskiej
Nagrody Filmowej:
Projekcje filmowe:
- projekcje konkursowe
- projekcje specjalne
- projekcja z audiodeskrypcją - dla
niewidzących i słabowidzących (po
raz pierwszy w Tarnowie)
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- Kino Młodego Widza (projekcje
dla dzieci) - Epilog 27 TNF (filmy
laureatów 27 TNF) Projekcjom towarzyszyć będą spotkania z twórcami
filmów. Gośćmi Festiwalu będą m.in.
reżyserzy, aktorzy, scenografowie,
operatorzy kamer.
Koncerty:
„Jak za dawnych lat” koncert
na 100-lecie kina Marzenie. Inauguracja 27 TNF/kino Marzenie
- Koncert Voice Band i Soni Bohosiewicz oraz Singin’ Birds. Koncert poprowadzi Stanisław Janicki. „Dzień świra - muzyka
filmowa i teatralna Jerzego Satanowskiego” / tarnowski Rynek
Gala Wręczenia Nagród 27 TNF.
Wystawy:
„65 lat polskiej animacji dla dzieci”
wystawa plenerowa PISF / tarnowski
Rynek „Jerzy Kawalerowicz. Malarz X Muzy” wystawa z Muzeum
Kinematografii w Łodzi / Galeria TCK
„Tarnowskie kina” Wystawa na
100-lecie kina Marzenie/kino Marzenie.
Wystawa plakatów Piotra Młodożeńca (autora plakatu 27 TNF)/Galeria ZPAP (Tarnów, Rynek 4).

www.kultura.tarnow.pl
Warsztaty:
Warsztaty telewizyjne i filmowe 2021.04. 20 godz. (szczegóły i zapisy
już wkrótce). Teoretyczny wykład na
temat realizacji telewizyjnej i filmowej. Ćwiczenia praktyczne. Podczas
warsztatów uczestnicy nauczą się
jak tworzyć animacje komputerowe
2D i 3D.
Debaty:
„Co jest kinem, a co już nie jest?” debata organizowana z SKSiL z udziałem przedstawicieli kin - Debata
krytyków filmowych.
Szczegółowy program zawierający
m.in. tytuły filmów, godziny seansów
itp. zostanie opublikowany wkrótce.
Patronaty: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut
Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, Prezydent
Miasta Tarnowa. Głównym Partnerem
Festiwalu jest Grupa Azoty.
Bilety: projekcje konkursowe: 8 zł,
projekcje specjalne: 5 zł (lub karnet
na wszystkie projekcje specjalne
15 zł), projekcja filmu z audiodeksrypcją: 5 zł, projekcje Kina Młodego
Widza: 3 zł, koncert „Jak za dawnych
lat” . Inauguracja 27 TNF: 25 zł, warsztaty telewizyjne i filmowe: 50 zł.
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19 kwietnia, godz. 18.00

Książka to zapis rozmowy pomiędzy
Michałem Książkiem (artystą miejskim, uprawiającym street-art photo
i robiącym muzykę elektroniczną,
drum and bass) a Kaśką Nowak (pisarką, autorką takich powieści jak:
„Moja mama Czarownica”, „Opowieść
o Dorocie Terakowskiej”, „Kobieta
w wynajętych pokojach”, „Kasika
Mowka” Książka nie ma klasycznej
formy. Autorzy nie ograniczają się
tylko do rozmów na temat sztuki, wybiegają i poruszają tematy społeczne.
Porównują swoje pokolenia. Okazuje
się, że jest w tym wszystkim wspólny
język i przy połączeniu tych dwóch
światów powstała książka.
BWA Dworzec PKP. Wstęp wolny

19 kwietnia, godz. 19.00
„Jabłko”
Spektakl teatralny

Przepiękna historia o dojrzałej miłości, zdradzie i umieraniu, opowiedziana niebanalnie, mądrze i poetycko.
W rolach głównych: Małgorzata
Foremniak, Joanna Koroniewska

i Jan Jankowski. „Jabłko” jest sztuką współczesnego kanadyjskiego
dramaturga Verna Thiessena. Po
piętnastu latach współżycia małżeństwo Lyn (Małgorzata Foremniak)
i Andy’ego (Jan Jankowski) przeżywa
kryzys. Ona - energiczna agentka
nieruchomości, on - bezrobotny
nieudolnie poszukujący pracy znajduje pocieszenie w ramionach młodszej kobiety (Joanna Koroniewska).
Wkrótce okazuje się, że Lyn zapada
na nowotwór, a dziewczyna zostaje
jej opiekunką, która pomaga zmierzyć się kobiecie ze śmiercią...
UWAGA! Spektakl tylko dla widzów
dorosłych!
„Jabłko”, opowieść o małżeńskim
trójkącie, to pretekst do poruszenia
ważnych problemów w życiu każdego, dorosłego człowieka.
Reżyseria i Scenografia: Tomasz
Dutkiewicz.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 45-55 zł
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20 i 21 kwietnia, godz. 19.00
Jaroslav Hašek
„Szwejk. Na tyłach”

KALENDARZ KULTURALNY KWIECIEŃ 2013

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

21 kwietnia, godz. 11.00
Salon Poezji

Sala Lustrzana. Wstęp wolny.
21 kwietnia, godz. 15.00
Smakołyki Ciotki Klotki

Spektakl organizowany w ramach
Teatru Młodych Widzów - tym razem są to „Smakołyki Ciotki Klotki”
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora
„Kubuś” z Kielc.
Główną bohaterkę przedstawienia,
samotnie mieszkającą, ekscentryczną

www.kultura.tarnow.pl
ciotkę Klotkę, odwiedzają tylko dwie
sąsiadki i czasami listonosz. Mogłoby
się więc wydawać, że wiedzie ona
monotonne i trochę smutne życie.
Nic podobnego! Już samo to, że jest
roztrzepana i pełna temperamentu stwarza mnóstwo zabawnych
sytuacji. Do tego w domu ciotki
mają miejsce dziwne i tajemnicze
zdarzenia. Ich sprawczynią jest mysz
Klaudyna, która uwielbia ciotkę i wcale nie chce jej przestraszyć, tylko się
z nią zaprzyjaźnić, co nie jest łatwe,
bo ciotka panicznie boi się myszy...
Smakołyki ciotki Klotki to przedstawienie, w którym jedna śmieszna
scena goni drugą. W spektaklu występuje dużo chwytów komediowych,
komizmu sytuacyjnego i słownego.
Przedstawienie familijne, dla widzów
w każdym wieku, zrealizowane
w planie żywym, z wykorzystaniem
masek i lalek.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 15-18 zł

25 kwietnia, godz. 20.00
Janusz Yanina Iwański
„The Beatles Acoustic Plus”

Artysta, którego nie trzeba rekomendować. Gitarzysta, kompo-

kwiecień 2013 r.

zytor, producent i autor tekstów.
W ostatnich latach znany szerokiej
publiczności przede wszystkim ze
współpracy z zespołem Maanam,
a także ze wcześniejszych dokonań
duetu Soyka Yanina. Muzyka zespołu
The Beatles towarzyszy artyście od
najmłodszych lat. Jako źródło pierwszych fascynacji muzycznych stała
się z czasem inspiracją do tworzenia
własnych kompozycji. Na koncercie
będzie można usłyszeć największe
przeboje legendarnej grupy, jak
choćby „Michelle”, „Get Back” czy
„Come Together”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Bilety: 25 zł

15

pewnego razu na przyjęciu. Zakochają
się w sobie. Ale co by było, gdyby ich
historia potoczyła się inaczej? Nick
Payne w obsypanej nagrodami sztuce
o miłości, metafizyce i ogromie potencjalnych konstelacji we wszechświecie
pokazuje różne wersje tej samej
historii. Pełen humoru i wzruszający
tekst zadaje pytania: jak zmieniłoby
się moje życie, gdybym tego dnia użył
innego słowa? Został w domu zamiast
pójść na zajęcia do szkoły tańca? Nie
odpowiedział uśmiechem na spojrzenie? Skręcił w drugą stronę?
Reżyseria Natalia Sołtysik. Prapremiera polska 28.04.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 10-30 zł

28 kwietnia, godz. 16.00
„Lokomotywa II”

26-28 kwietnia, godz. 19.00

M.Konopnicka, J.Brzechwa, A.Fredro,
J.Tuwim. Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 25-10 zł

Nick Payne „Konstelacje”

30 kwietnia, godz. 19.00

Spektakl teatralny.
Ile razy można rzucić kostką? W co grają Marianne i Rolland ? Czy istnieje wygrana? Marianne i Roland spotkają się

Nick Payne „Konstelacje”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 10-30 zł
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