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V Festiwal Spektakli Dziecięcych
Mała Talia
Blisko 5 000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć
sześć tytułów zaprezentowanych
przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa.
Na dużej scenie Teatru Solskiego
zaprezentowane zostaną:
- Trzy Świnki (Teatr. A. Mickiewicza
z Częstochowy) - 1 i 2 czerwca o godz.
15.00 i 17.00 oraz 3 czerwca godz.
9.00 i 11.00
- Ania z Zielonego Wzgórza (Teatr
im. W. Siemaszkowej) - 4 czerwca
godz. 11.00
- Lokomotywa II (Teatr Solskiego) – 5
i 10 czerwca godz. 9.00 i 11.00
- Szelmostwa Lisa Witalisa (Teatr
Rabcio z Rabki) – 6 czerwca godz.
9.00 i 11.00
- DISCOperon (Teatr Tuptusie) – 7
czerwca godz. 9.00 i 11.00
- Wieczór teatralny (Teatr Tuptusie) –
9 czerwca godz. 15.00 i 18.00
Nie zawiodą się także sympatycy
tarnowskiego amatorskiego Teatru Tuptusie bowiem właśnie
z myślą o nich przygotowany został w niedzielę wieczór teatral-
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ny. Blisko 100 maluchów weźmie
udział dodatkowo w mini warsztatach sztuki teatralnych, plastycznych i dziennikarskich, a przy okazji pozna pracę teatru od kulis.
Podobnie jak w poprzednich edycjach formuła Festiwalu MAŁA TALIA
zakłada ocenę każdego ze spektakli przez mieszane jury: dziecko oraz osobę dorosłą. Pamiątkowe nagrody-statuetki trafią do
zespołów aktorskich prezentujących spektakle dla najmłodszych.
Wydarzeniem towarzyszącym przy
festiwalu będzie happening „Magiczny peron” przygotowany przez
aktorów Solskiego oraz grupę Jaman Space. Ta plenerowa impreza to kolorowe połączenie teatru
ulicznego i cyrku. Dzieci i dorośli
będą uczestniczyć w konkursach
i zabawach prowadzonych przez
klaunów, żonglerów i postaci z bajek. To wszystko 1 czerwca (sobota
w godz. 13.00-15.00) na Placu Zabaw
w Parku Strzeleckim - wstęp wolny.
Dodatkowe informacje na temat
oferty „Mała Talia 2013” można uzyskać w Biurze Organizacji Widowni
– tel. (14) 688 32 87, tel. kom. 784
976 026, e-mail: promocja@teatr.
tarnow.pl.
Teatr L. Solskiego. Bilety: 15 zł
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2 czerwca, godz. 16.00

„Bestie z południowych krain”, reż.
B. Zeitlin. Debiut fabularny nowojorczyka łączący ze sobą realizm
magiczny z kinem apokaliptycznym.
Mała Hushpuppy, gdzieś na krańcach
cywilizacji i w bliżej nieokreślonej
dziczy, mieszka wraz z niestroniącym
od mocnych trunków ojcem. Pewnego dnia zaskakuje ich powódź.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
2 czerwca, godz. 16.00
O Szewczyku, strasznym Smoku,
Czarownicy i Królewnie

Spektakl dla dzieci w wykonaniu
Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina.
To pogodna i ciepła opowieść
o Szewczyku Dratewce osadzona
w konwencji chińskiego orientu.
Dariusz Wiktorowicz - autor scenariusza i reżyser - wzbogacił znaną
wszystkim opowieść o Szewczyku
o oryginalne motywy, dzięki czemu
historia zyskała nową jakość.

Reżyser skonstruował przedstawienie tak, by młodzi widzowie mogli
w pełni bawić się możliwościami
wyobraźni. Dopieszczony jest tu każdy element scenografii - autorstwa
Barbary Wójcik-Wiktorowicz. Stałe
elementy to zaledwie kilka podestów - schodów, dynamizujących
scenę i ruch postaci. Natomiast zaskakujących rozwiązań plastycznych
jest tu całe mnóstwo.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 15-18 zł
2 czerwca, godz. 19.00
Nick Payne
„Konstelacje/Constellations”

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

Wernisaż wystawy malarstwa z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii
Muzealnej”.
Muzeum Okręgowe, Rynek 20-21. Wstęp
wolny
4 czerwca, godz. 20.00
Marcin Koszałka
„Będziesz legendą człowieku”

www.kultura.tarnow.pl
Kamera Koszałki towarzyszy piłkarzom przez 24 godziny na dobę,
docierając w miejsca i rejestrując
momenty, jakich nigdy nie udało się
pokazać żadnej stacji telewizyjnej.
Chwile słabości, triumfu, rozczarowania - po raz pierwszy, bez cenzury,
prezentowane z perspektywy samych piłkarzy. Pierwszoplanowymi
bohaterami filmu są Damien Perquis - zmagający się z trudnościami
z adaptacją w polskiej kadrze oraz
twardziel i dobry duch drużyny Marcin Wasilewski.
CSM, ul. Traugutta 1, Wstęp wolny
5 czerwca, godz. 18.00
„Oblicza Polski” –
Marek Kalafarski
Wernisaż wystawy fotografii

Kolejnym gościem Łukasza Maciejewskiego w jego cyklu będzie operator i autor filmów dokumentalnych
- Marcin Koszałka.
Pretekstem spotkania będzie jego
najnowszy film „Będziesz legendą,
człowieku”.
Wybitny dokumentalista odsłania
kulisy Euro 2012, przyglądając się
polskiej reprezentacji w trakcie mistrzostw Europy.

Na ekspozycję składają się fotografie, które przedstawiają krajobrazy
Polski. Wszystkie prace wykonane
są w technice szlachetnej gumy
chromianowej. Obecnie przeżywają
renesans jako przeciwwaga dla
zalewu fotografii cyfrowej. Historycznie pierwsze prace w tej technice
powstawały w latach 90 XIX wieku,
w Polsce największą popularność
technika ta zyskała przed wojną
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w XX wieku. Ekspozycja czynna do
22 czerwca.
Galeria TCK. Wstęp wolny
6 czerwca, godz. 20.15
Hard Times

Jazzowe Czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
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Sztuki Mościce, w którym będzie
prezentowana mało zbadana i jeszcze nieodkryta na tarnowskim
terenie sztuka cyfrowa oraz jej
twórcy- artyści, których narzędziem
podstawowym jest program komputerowy, projektor i urządzenia
odtwarzające muzykę.
CSM, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny
7 czerwca, godz. 15.00-19.30

7 czerwca,
godz.10.00-21.00

Targi Dizajnu
Digital Soul

Digital Soul - warsztaty

Pierwsza odsłona nowego projektu
CSM skupiającego się na sztuce
cyfrowej - tworzenie instalacji life,
prezentacja końcowego dzieła, spotkanie z artystami oraz pokazowe
warsztaty videomappingu.
Digital Soul to... „cyfrowa dusza”
cyfrowej sztuki. To projekt Centrum

Centrum Sztuki Mościce zaprasza
na jednodniowe targi dizajnu prezentujące prace polskich artystów
- oryginalne bluzki i koszule, ręcznie
malowane koszulki, bluzy i swetry
o fascynującym kroju, jedyna w swoim rodzaju biżuteria, torebki i inne
przedmioty użytkowe. A to wszystko
na sprzedaż!
CSM, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny
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7 czerwca, godz. 17.00
Magiczne lalki białoruskie

www.kultura.tarnow.pl
do tworzenia Żadanicy - białoruskiej
lalki spełniającej życzenia.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł (dziecko
+ rodzic)
7 czerwca, godz. 19.00
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Reklama wizualna i malarstwo

Wernisaż wystawy.
W ramach projektu DIGITAL SOUL
- przekrojowa wystawa prac dyplomowych uczniów, a także absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych
z Tarnowa. W jej skład wejdą prace
z zakresu reklamy wizualnej, rysunku
i malarstwa.
CSM, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny
7 czerwca, godz. 19.30
Warsztaty rodzinne od-ZYSK
Rodzinne warsztaty stwarzające
niecodzienną okazję do wykonania
Lalki, która uważnie wysłucha, choć
nie ma twarzy ani uszu. I potrafi
spełnić najskrytsze marzenie tego,
kto ją stworzył.
Wystarczy zgromadzić kilka skrawków materiału (najlepiej ze starych
ubrań), trochę wstążek i tasiemek,
koronek, garstkę koralików lub guzików. I teoretycznie można przystąpić

Rykarda Parasol

„Against The Sun Tour”.
Amerykańska wokalistka powraca
na koncerty do Europy. Po udanym
mariażu z polskimi muzykami z takich zespołów jak L.Stadt, C.K.O.D.,
Agressiva 69, Made In Poland, w postaci EP, firmowanym nazwą Heart
& Soul, docenionym przez krytykę
muzyczną i fanów muzyki alternatywnej w 2012 r., Rykarda powraca
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właśnie nowym albumem „Against
The Sun”, którego promocję rozpoczyna w Europie...
Piwnice TCK, bilety 25 zł
8 czerwca, godz.
17.00, 20.00
Paul Pörtner
„Szalone nożyczki”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 35 zł
8-9 czerwca, godz.
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król węgierski, który w 1528 roku
przez kilka miesięcy gościł na zamku
tarnowskim.
W pierwszym dniu turnieju (sobota)
rozpoczną się zmagania łuczników
i pokazy walk rycerskich. Towarzyszyć im będą warsztaty łucznicze,
wikliniarskie, krawieckie, kowalskie,
tworzenia biżuterii itp. W drugim
dniu (niedziela) odbędą się finałowe
turniejowe zmagania. Wszystkie
imprezy na zamkowym wzgórzu są
otwarte dla mieszkańców miasta
i okolic.
Góra Marcina. Wstęp wolny
9 czerwca,
godz. 10.00-13.00

V Tarnowski Turniej
o Grzywnę Władyki
z Marcińskiej Góry

Warsztaty
teatralno-plastyczne

Kilkanaście bractw rycerskich i drużyn wojów z Polski i Ukrainy zapowiedziało swój udział w jubileuszowym,
piątym już Tarnowskim Turnieju
o Grzywnę Władyki z Marcińskiej
Góry. Impreza odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego ZAMKOMANIA organizowanego przez
Stowarzyszenie Zamek Tarnowski.
W tym roku głównymi „bohaterami” Zamkomanii będą hetman Jan
Amor Tarnowski i Jan Zápolya,

Centrum Sztuki Mościce oraz teatr
Adama Walnego WALNY-TEATR
zapraszają na familijne warsztaty
teatralno-plastyczne pt. „W zasięgu
ręki”, skupiające się na tematyce i zastosowaniu lalek w teatrze. Warsztaty
przeznaczone są dla dzieci od 7 lat.
Liczba miejsc ograniczona: maksymalnie 16 osób!
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł (dziecko
+ rodzic)
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Dziadek
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Niezwykle wysmakowana wizualnie
opowieść o młodej dziewczynie
(genialna Mia Wasikowska), którą po
śmierci ojca zaczyna się opiekować
niestabilna emocjonalnie matka
(Nicole Kidman). Do ich potężnego
domu-zamku, przybywa tajemniczy,
młody i pociągający wuj Charles.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
12 czerwca,
godz. 9.00, 11.00, 19.00

Teatr kukiełkowy.
Spektakl w wykonaniu Adama Walnego (stypendysty Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego).
Pouczająca historia o Dziadku
i Wnuczku, spektakl oparty na autentycznych notatkach dziadka autora
spektaklu. Radość z wykonywania
prostych czynności jak zbieranie
jabłek czy sadzenie truskawek przeplata się z trudnymi doświadczeniami życia: chorobą, śmiercią bliskich.
Spektakl przeznaczony dla dzieci od
9 roku życia.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 12-15 zł
9 czerwca, godz. 16.00

Jaroslav Hašek „Szwejk.
Na tyłach”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, Bilety: 10-30 zł
12 czerwca, godz. 19.15
Z/a/DZIWIENIA… żart literacki
Tarnowskich Obywateli Kultury

Dobre Kino w Marzeniu

„Stoker”, reż. Chan-Wook Park.

„Po raz kolejny, z zamętem treści
i formy zmagać się będą znani z po-
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Bohaterowie sztuki to archetypy
mężczyzn przekraczających magiczną barierę czterdziestych urodzin
i posiadających wszystkie objawy
kryzysu wieku średniego z hipochondrią na czele. Antykwariusz Leo
(Zbigniew Zamachowski) oraz dwóch
architektów - Ken (Wojciech Malajkat), będący w trakcie rozwodu i Tom
(Piotr Polk), mężczyzna z przeszłością
amanta, prześcigają się między sobą
w wymyślaniu nowych, urojonych
przednich występów. Nie zamartwiaj się więc widzu, gdy ekspresja
- nieważne czyja - nie nadąży za
kontredansem obrazów i dźwięków”.
Bombay Music, ul. Krakowska 11a. Wstęp
wolny
13 czerwca, godz. 19.00
„Klub Hipochondryków”

Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
spektakl w reż. Wojciecha Malajkata
Teatru Syrena z Warszawy. Błyskotliwa komedia przedstawiająca
zmagania z urojonymi chorobami
trzech mężczyzn, przekraczających
magiczną granicę czterdziestych
urodzin. W doborowych rolach m.in.:
Zbigniew Zamachowski, Piotr Polk
oraz Wojciech Malajkat.

dolegliwości. Zmagają się z własną
słabością, jaką jest niemożność pogodzenia z upływającym czasem.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 100-120 zł
13 czerwca, godz. 19.00
Przemysław Wojcieszek „Piosenki
o wierze i poświęceniu”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4,
Bilety: 30-10 zł
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15, 16 czerwca godz. 19.00

Jazzowy Czwartek
w Bombay Music

„Bohaterowie” – Anna Wakulik

Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny
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14 czerwca, godz. 16.30

Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Bilety: 10-30 zł
16 czerwca, godz.10.00 – 18.00
9. Małopolski Festiwal Smaku

Wystawa plastyczna

Wernisaż wystawy prac uczniów pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży.
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4. Wstęp
wolny
14 czerwca, godz. 20.00
Przemysław Wojcieszek „Piosenki
o wierze i poświęceniu”

Spektakl teatralny.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Bilety:
30-10 zł
15 czerwca, godz. 17.00
Marius von Mayenburg „Brzydal”

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

Małopolski Festiwal Smaku to największe w Polsce, regionalne wydarzenie o charakterze kulinarnym,
promujące małopolskich producentów żywności, produkty i potrawy
lokalne oraz tradycyjne. Przez cały
dzień będzie można kosztować
małopolskich specjałów smacznie
prezentujących się na stoiskach
wystawców, którzy zgłosili się do
konkursu oraz wziąć udział w plebiscycie na najsmaczniejszy produkt
żywnościowy.
Ponadto dla osób, które tego dnia
odwiedzą tarnowski Rynek szereg
atrakcji i konkursów z nagrodami
oraz uczta muzyczna. Wystąpią:
Zespół Folklorystyczny „Nieczajnianie”, Marek Andrzejewski z Kasią Wasilewską i na zakończenie
Magdalena Turowska z zespołem.
Rynek. Wstęp wolny
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16 czerwca, godz. 16.00

21 czerwca, godz. 18.00

Dobre Kino w Marzeniu

„Moja Marilyn Monroe”
Za horyzont domu…

„Wspaniała”, reż. R. Ronsard. Szalone i piękne lata 50-te we Francji.
Niemal każda młoda kobieta marzy
o byciu sekretarką, także Rose. Głównej bohaterce pisana jest zupełnie
inna, ale jakże intratna kariera.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
19, 20 czerwca, godz. 10.00
„Lokomotywa II”

M. Konopnicka J. Brzechwa A. Fredro
J. Tuwim. Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4,
Bilety: 25-10 zł
19 czerwca, godz. 19.30
Big Contest Band - koncert

Pałac Młodzieży. Wstęp wolny
20 czerwca, godz. 20.15
Leliwa Jazz Band

Jazzowe Czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music

11

Monodram Crisa Henry’ego w wykonaniu Eweliny Niewiadowskiej i spotkanie z Arkadiuszem Badzińskim
anglistą, nauczycielem akademickim
Uniwersytetu Śląskiego, tłumaczem
przysięgłym, ale przede wszystkim
wielkim fanem Marilyn Monroe,
który w 2012 r., w 50. rocznicę śmierci
gwiazdy, odbył podróż jej śladami od
Nowego Jorku po Kanadę i Meksyk.
CSM, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny
22 czerwca, godz. 20.00
Milonga widowisko muzyczne o tangu

Zawodowi tancerze zatańczą, a młody dynamicznie rozwijający się
zespół muzyków Quinteto Rapido,
którego pasją jest granie tanga
argentyńskiego, ze szczególnym
nastawieniem na twórczość Astora
Piazzolli - zagra zmysłowe tango
argentyńskie. Każdy może dołączyć
do spektaklu i zatańczyć dla siebie,
każdy może również posłuchać
i popatrzeć, zanurzając się w klimat
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28 czerwca,
godz. 19.00

gorących i magicznych kawiarni
Argentyny.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł

Sing & Record

23 czerwca, godz. 11.00
Salon Poezji
„Spadając, patrzeć w gwiazdy”

Gościem Salonu będzie Józef Baran.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny
27 czerwca, godz. 20.15
Jazzowy Czwartek
w Bombay Music

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

Koncert z udziałem uczestników
I edycji warsztatów wokalnych.
Prowadzone przez Sławka Ramiana
warsztaty wokalne cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
I edycja warsztatów zwieńczona
zostanie koncertem z udziałem
uczestników zajęć i tarnowskich
muzyków, którzy specjalnie na tę
okazję przygotowali przekrojowy
program, na który składają się największe hity muzyki pop.
Piwnice TCK. Bilety: 10 zł

czerwiec 2013 r.

29 czerwca, godz. 17.00
„Folkowe soboty
pod Łokietkiem”
Koncert zespołu „Kumotry i Kumoterki”.
Zakątek W. Łokietka. Wstęp wolny
29 czerwca, godz. 21.00
Kino plenerowe.

Park Sanguszków. Wstęp wolny
30 czerwca, godz. 18.00
Trzecia Godzina Dnia – koncert

13

Koncert dla Zakochanych w Tarnowie.
TGD (Trzecia Godzina Dnia) to jeden
z najbardziej znanych i najdłużej
działających zespołów w Polsce
wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Twórczość TGD
zaliczana jest do nurtu pop-gospel.
Nie jest jednak próbą kopiowania
muzyki afroamerykańskiej ale wynikiem łączenia róznych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dzisiejsze
brzmienie grupy tworzy dwudziestoosobowy chór, zespół instrumentalny
i grono solistów. Repertuar zespołu
opiera się na kompozycjach dyrygenta - Piotra Nazaruka.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł
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Tarnów na kursie bojowym – czyli z dziejów lotnictwa na Froncie
Wschodnim wielkiej wojny. Nowa publikacja Tarnowskiego Oddziału PTH
Godziny siedzenia na efemerycznej konstrukcji z lakierowanego
nitrocelulozą drewna, prześcieradłowego płótna i z cienkiej aluminiowej
blachy, kryjącej rozgrzane smary
i paliwo, trzy tysiące metrów nad ziemią, bez spadochronu, za to pomiędzy
strugami przelatujących obok głowy
zapalających pocisków, nie może nie
skrzywić psychiki… Piloci myśliwscy
wielkiej wojny szybko stawali się
synonimem opętańców. Byli za młodzi, za ambitni. Postawni. Z fantazją
i arogancją, nierzadko przekraczającą
wszelkie granice bezczelności i dobrego smaku- zwłaszcza w kontekście nacechowanych dulszczyzną sztywnych
ram moralnych epoki. (…) Ówczesne
bożyszcza tłumów, celebryci schyłku
„Belle epoque…” (…)
Tak w swojej najnowszej publikacji pt. „Lotnicze epizody znad c. k.
Tarnowa 1914-1915”, opisuje lotników
wielkiej wojny dr hab. Andrzej Olejko
– profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista z zakresu historii wojskowości i dziejów lotnictwa. ukazuje
się dzięki staraniom Tarnowskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego i inicjuje nową serię

wydawniczą pt. „Tarnowskie Miniatury Historyczne”. Pomysłodawca
i redaktor serii dr Paweł Juśko z Tarnowskiego Oddziału PTH tłumaczy:
Chcemy aby ukazywały się w niej nowe
i oryginalne prace historyczne, nieduże
objętościowo, posiadające znaczną
wartość naukową, ale jednocześnie
skierowane do jak najszerszego grona
czytelników, zainteresowanych ciekawą historią Tarnowa i regionu, czyli
opracowania mające walory publikacji
popularno-naukowych.
Publikacja dotyczy mało znanego
w literaturze przedmiotu zagadnienia
działań bojowych austro-węgierskiego i rosyjskiego lotnictwa nad
Galicją Zachodnią od jesieni 1914 do
wiosny 1915 roku. Przygotowując ją
autor oparł się w znacznej części na
materiałach źródłowych StaatsarchiwKriegsarchiv w Wiedniu oraz Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Wnosi również nową wiedzę do historii
regionalnej Tarnowa i regionu.
Zachęcamy do sięgnięcia po tę
nową pozycję z działu tarnoviana.
Publikacja jest częścią projektu
dofinansowanego z budżetu miasta
Tarnowa.
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