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Dyplom 2014

Wystawa promująca najciekawsze
dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych.
Wybrani autorzy prac:
Reklama wizualna/Mateusz Jarmuła,
Natalia Gębarowska, Ewelina Tyńska
Mebel/Agata Kuta, Aleksandra Szwedo, Klaudia Bykiewicz
Fotografia/Eliza Dworak.
Wystawa prezentowana jest w przestrzeni „Wystawy stałej kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki
Współczesnej”. Prace uczniów ZSP
spotkają się z pracami wybitnych artystów Kolekcji, m.in. Pawła Althamera, Mirosława Bałki, Rafała Bujnowskiego, Leona Tarasewicza czy Wilhelma Sasnala.
Wystawa czynna: wtorek-piątek 9-17,
niedziela 11-18.
BWA, Dworzec PKP w Tarnowie, Pl. Dworcowy 4. Wstęp wolny
Do 10 czerwca
Chińska Armia Terakotowa

Na wystawie pokazano wierne repliki niektórych wojowników cesarskiej

www.kultura.tarnow.pl
Terakotowej Armii, wykonane według oryginalnej technologii sprzed
dwóch tysięcy lat, ponadto oryginalne znaleziska archeologiczne. Obrazu całości tego niezwykłego odkrycia dopełniają film oraz plansze ilustracyjne.
Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10. Bilety: 10 zł
Do 31 maja
Polska. Europa. Świat Twarze
Agnieszki Holland

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi poświęcona jednej z najwybitniejszych postaci kina, słynnej reżyserce filmowej
i teatralnej.
Wystawa prezentuje dorobek filmowy Agnieszki Holland. Są to przede
wszystkim pochodzące z archiwum rodzinnego Ireny Rybczyńskiej – Holland oraz Agnieszki Holland zdjęcia z planów filmowych,
które zostały uzupełnione materiałami otrzymanymi m.in. od: Krystyny Krauze, Jacka Petryckiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Kowalskiego
oraz Andrzeja Koszyka – kolegów
z okresu studiów w FAMU.
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Na wystawie można będzie obejrzeć
także plakaty do filmów Agnieszki
Holland wydane na całym świecie.
Wystawa czynna od poniedziałku do
soboty w godzinach 10:00 - 18:00.
Galeria TCK, Rynek 5. Bilety: 1-2 zł

3

5 maja, godz. 17.00, 19.30
Jacek Chmielnik
„Sposób na kobietę – szalona
komedia romanca”

Tajsa

To wyjątkowa wystawa realizowana w przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz w jego
okolicach. Dedykowana jest społecznościom romskim na świecie. Inspirując się bogatą i różnorodną kulturą
romską, zapraszamy do aktywności
oraz do spotkań w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni galerii, gdzie
rozmawiamy o kształcie współczesnego świata i o wyzwaniach, które
przed nami rzuca.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
4 maja, godz. 19.00
Hanoch Levin
„Jakobi i Leidental”

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

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
5 maja, godz. 19.30
„Droga przez Polskę”

Wernisaż wystawy.
Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Dokumentalistów
„Droga” skupiające fotografów prasowych, członków ZPAF i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. W okresie gorączkowych zabiegów o rozwój polskich dróg i autostrad, sięgnęliśmy
do tematu aktualnego od dziesięcioleci, chcąc przypomnieć co i jak
zmieniało się w polskim pejzażu drogowym od lat 50 ubiegłego wieku.
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Tajsa

Większość prac na wystawie pokazuje sytuacje i zdarzenia zarejestrowane przypadkowo podczas reporterskich wyjazdów fotografów prasowych. Z pojedynczych fotografii
odnalezionych w archiwach ponad
dwudziestu autorów powstała opowieść o życiu na drodze. Ludzie, ich
dobytek, zwyczaje, używane pojazdy
i warunki transportu utrwalone przez
dokumentalistów są zapisem czasu i zmieniającej się rzeczywistości.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Wstęp wolny

Powietrzne korzenie. Strategie
przetrwania Marielli Mehr.
Wykład Katarzyny Leszczyńskiej
oraz projekcja filmu Marianne Pletscher „Po tamtej stronie ulicy”.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
8 maja, godz. 18.00
Tajsa

Projekcja filmu A. Petrović, „Spotkałem nawet szczęśliwych cyganów”.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
9 maja, godz. 17.00
„Pod niebem Tarnowa”

Wernisaż wystawy poplenerowej.
Galeria „Aniołowo”, ul. Żydowska 2. Wstęp
wolny

6 maja, godz. 18.00,
7 maja, godz. 17.00

9,10,11 maja, godz. 18.00

Tomasz Jachimek
„Kolega Mela Gibsona”

Franz Kafka „Proces 2.0”

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

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego. Bilety: 10-30 zł
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9 maja, godz. 19.00
XXI Festiwal Muzyki Odnalezionej.
„Muzyka salonów Europy XIX w.”

Sala Lustrzana. Wstęp wolny
9 maja, godz. 19.30
„SING&RECORDS”

Koncert uczestników i nauczycieli
warsztatów wokalnych.
Piwnice TCK. Bilety: 20 zł
9 maja, godz. 20.00
„Swing Night”
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tancerze z krakowskiego Studia Tańca Swing and Sway.
„Swing Night” to wydarzenie wyjątkowe, nawiązujące do „Złotej
Ery Swingu” lat 30 i 40-tych XX wieku. Muzyka swingowa, która narodziła się w 1935 roku w USA i wnet
„rozkołysała” całą Amerykę oraz Europę, przywodzi na myśl zjawiskowe spotkania w klubach tanecznych,
restauracjach i kawiarniach, gdzie
przy tradycyjnej lemoniadzie oraz
kubku czarnej Americano, słuchano
i tańczono Swing. Niezwykle popularne stały się wówczas swingowe
big-bendy, w tym legendarne: Benny’ego Goodmana, Duke’a Ellingtona i Glenna Millera. Trudno było wyobrazić sobie wydarzenie swingowe
bez hitów Franka Sinatry, Nat King
Cole’a, Diany Krall czy B.J. Thomas’a.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł
10 maja, godz. 10.30
„Poczytaj mi w… parku”

Koncert z wieczorem tanecznym.
Koncert w wykonaniu zespołu Swing
Motion. W trakcie koncertu zatańczą

Akcja wspólnego czytania książek
dla dzieci w Parku Strzeleckim. Do
wspólnego czytania zapraszamy
rodziców z dziećmi oraz dziadków
z wnuczkami.
Park Strzelecki (obok placu zabaw)
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10 i 11 maja, godz. 16.00
Zinaida Zagner
„Powrót krasnoludków”

KALENDARZ KULTURALNY MAJ 2014

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-25 zł
10 maja, godz. 19.00

www.kultura.tarnow.pl
triotycznych uniesień będący poetyckim opisem polskości i staropolskiej kultury.
„Straszny dwór” – skomponowana
w latach 1861-1864 polska opera, do
której libretto napisał Jan Chęciński, to dzieło o silnym zabarwieniu
patriotycznym, które posiada jednocześnie cechy romantyczne i komediowe.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 60-70 zł

„Straszny dwór”

11 maja, godz. 15.00,18.00
ABECADŁO SZTUKI

Take OFF/Put ON.
Pleciona tkanina wielofunkcyjna
z materiałów z drugiego obiegu,
warsztat twórczy dla rodzin prowadzony przez ZetPety (Natalia Siódmak, Marcin Ryczkowski).
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
11 maja, godz. 15.00
Opera w wykonaniu artystów Opery
Śląskiej z Bytomia. Arcydzieło gatunku w reż. Wiesława Ochmana.
Opera z dramaturgicznym polotem
i zabawną intrygą opartą na podwójnych „ślubach kawalerskich”. Humor,
dowcip, pastelowy liryzm i patos pa-

„Majowe Trele Morele”

Koncert edukacyjny ZPiT „Świerczkowiacy” w ramach Teatru Młodych
Widzów. W programie koncertu znalazły się pieśni i tańce z regionów: Łowicza, Lublina, Spisza, Beskidu Ślą-
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skiego, Żywca i Krakowa. Grupa dziecięca wykona fragment suity „Z pięciu regionów” prezentujący dawne
zabawy dzieci.
W koncercie udział weźmie blisko
100 tancerzy a towarzyszyć im będzie 10 osobowa orkiestra. Na scenie wystąpią dorośli, młodzież i dzieci. Zespół zaprezentuje osiem różnorodnych kostiumów.
Koncert odbędzie się w ramach corocznej akcji „Kapele Serc”, podczas
którego będzie można wspomóc
chorych z Tarnowskiego Oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 10-15 zł
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13 maja, godz. 19.00
Bernard-Marie Koltem
„Walka Czarnucha z Psami”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
14 maja, godz. 17.00

11 maja, godz. 16.00

Kazimierz Banek

„Kocham Kino”

Spotkanie autorskie połączone z promocją zbioru opowiadań „Gorzkie
ciastka”.
MBP Czytelnia Naukowa, ul. Krakowska 4.
Wstęp wolny

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
11 maja, godz. 19.00
XXI Festiwal Muzyki
Odnalezionej.
„Muzyka włoskich
mistrzów XIX w.”

Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

14 maja, godz. 18.00
Tajsa

Projekcja filmu Jasmine Dellal „Opowieści taboru cygańskiego”.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
maj 2014 r.
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15 maja, godz.10.00
„Sztuka w służbie wiary”
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Sesja naukowa z okazji jubileuszu
125. lat Muzeum Diecezjalnego
w Tarnowie.
Małopolski Urząd Wojewódzki, Al. Solidarności 5. Wstęp wolny

www.kultura.tarnow.pl
na scenie zaprezentują się o wdzięcznie brzmiących nazwach: kabaret Leyek z Krakowa, poProstu z Radomia oraz FiFa-RaFa z Bełżyc.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10 zł
15 maja, godz. 18.00
Tajsa

15 maja, godz.18.00
IV Juwenaliowy
Przedwieczór Kabaretowy

Uroczystość otwarcia Juwenaliów
Tarnowskich. Zaraz po przekazaniu
studentom klucza do bram miasta,

Kto ma prawo do Europy?
Wykład Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej oraz pokaz filmu Kate Ryan „Welcome Nowhere”.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
15 maja, godz. 19.00
XXI Festiwal Muzyki
Odnalezionej.
„Joseph Woelfl TRIO”

Sala Lustrzana. Wstęp wolny
15 maja, godz. 20.00
Bernard-Marie Koltem „Walka
Czarnucha z Psami”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
maj 2014 r.
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16 maja, godz. 18.00

Wydarzeniem Juwenaliów Tarnowskich jest piątkowa impreza znana
wszystkim kinomanom – Nocny Maraton Filmowy z projekcją trzech hitów znanych z dużego ekranu.
W przerwie pomiędzy seansami koncert muzyki filmowej w wykonaniu Tarnowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divina In Misericordia”.
Aula PWSZ w Tarnowie. Wstęp wolny.

wym najlepsze: utwory dawnych mistrzów argentyńskiego tanga tanecznego oraz Tango Nuevo, wzbogacając go jednak o kompozycje własne
i przedwojenne tanga polskie.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł
17 maja, godz. 16.00,18.30
PracOFFnia

16,17,18 maja, godz. 19.00
Molier „Skąpiec”

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

„Ikebana”
Warsztaty japońskiej sztuki układania kwiatów.
Pracownia TCK. Bilety: 30 zł
17 maja, godz. 19.00

16 maja, godz. 19.30

Międzynarodowa
Noc Muzeów

„Świat Tanga”

Koncert z wieczorem tanecznym.
Muzyka w wykonaniu zespołu Sentido del Tango - łączy brzmienia bandoneonu, fortepianu i gitary. Zespół
sięga po to, co w repertuarze tango-

19.00-24.00 Muzeum Okręgowe
w Tarnowie - Ratusz, wstęp wolny.
Wejście na wieżę ratuszową w promocyjnej cenie: 5 złotych
19.00-24.00 Muzeum Okręgowe
w Tarnowie - Rynek 3
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„Panorama Siedmiogrodzka”,„To właśnie Tarnów” - wstęp wolny
„Nauki dawne i niedawne” - 2 zł
19.00-23.00 Muzeum Etnograficzne
w Tarnowie - Krakowska 10
„Chiński wieczór w Muzeum” – wstęp
wolny
„Cyganie - Historia - Kultura” – wstęp
wolny
„Terakotowa Armia Cesarza Qin” - 5 zł
Zamek w Dębnie, Oddział Muzeum
Okręgowego w Tarnowie
„Noc legend - Ożywione dębińskie
legendy, podania i postaci dawnych
mieszkańców oraz gości zamku”
godzina 18.00-23.00 – wstęp wolny
17 maja, godz. 20.00
Bieguni. Rzeźby Jerzego Kędziory

Wernisaż wystawy.
Plenerowa wystawa balansujących
rzeźb zostanie otwarta w ramach
Międzynarodowej Nocy Muzeów, towarzyszyć jej będzie przegląd filmów
monograficznych o artyście. Podczas
wystawy będzie można zobaczyć
pięć wybranych specjalnie na tą wystawę rzeźb, które zawisną nad ziemią w Parku Strzeleckim w Tarnowie.
Jerzy „Jotka” Kędziora (urodził się 5
września 1947 roku w Częstocho-

www.kultura.tarnow.pl

wie) rzeźbiarz, projektant, pedagog.
Absolwent Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie i gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Twórca
i realizator rzeźb postaci balansujących (poza innymi wątkami).
Program towarzyszący wystawie:
godzina 11:00 – Abecadło Sztuki prowadzone przez artystę, koszt warsztatów: 12 zł.
Tego samego dnia w ramach wernisażu odbędzie się prezentacja prac
dzieci.
Szczegółowe informacje na stronie
BWA i fb BWA.
Zapisy: gorowska@bwa.tarnow.pl
godzina 21:00 – przegląd filmów monograficznych,
godzina 22:00 – Artysta oprowadza
po wystawie.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny
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„Boję się ciebie ślepy wierszu”
Poezja Rafała Wojaczka.
Czytają; Matylda Baczyńska i Piotr
Hudziak.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Wstęp wolny

20.00 Vavamuffin
22.30 raperzy z Alkopoligami: Kuba
Knap i Emil G. z Dj Willy Mąką oraz LJ
Karwel i Gruby Józek z Dj Lazy One.
Bilety do kupienia w przedsprzedaży w sieci sklepów Al. Capone oraz
na miejscu w dniu imprezy w kasie
KS Błękitni.
Stadion KS Błękitni, ul. Piłsudskiego 32. Bilety: 10 zł

18 maja, godz. 14.00

18 maja, godz. 16.00

Juwenalia Tarnowskie 2014

„Zakochany Nowy Jork”

Salon Poezji

Na studentów i mieszkańców czekać
będą liczne atrakcje piknikowe, m.in.
balon lotniczy, który będzie wznosił się
na kilkadziesiąt metrów, na pokładzie
mając chętnych uczestników imprezy.
Dodatkiem do piknikowego klimatu
będzie catering oraz ogródek piwny
z możliwością degustacji niszowego
piwa – świeżo ważonego i pochodzącego z polskich browarów. Dla osób
nieprzepadających za smakiem goryczy serwowane będą piwa smakowe.
Koncerty:
15.00 supporty: m.in. Sayes, raper Lajt oraz zespół wyłoniony
w Przeglądzie Muzycznym dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
18.30 Bracia Figo Fagot

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
18 maja, godz. 19.00
XXI Festiwal Muzyki Odnalezionej.
„Muzyczne echa Warszawy
i Paryża XIX w.”

Sala Lustrzana. Wstęp wolny
19 maja, godz.19.30
„Siostrunie”

Spektakl teatralny.
Ale! Teatr z Warszawy.Występują:
Katarzyna Żak, Anna Dereszow-
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ska, Jolanta Raszyńska, Aleksandra Szwed, Robert Rozmus. Aktorom towarzyszy czteroosobowy zespół muzyczny The Jobers.
Aby podreperować finanse i zdobyć
środki na „szczytny cel”, bohaterki
gotowe są do poświęceń, ukazując
przed publicznością różnorodność
charakterów i talentów. Zapewniamy, że nie ma osoby, która uchroniłaby się przed ich urokiem osobistym.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 75-85 zł
23 maja
Tajsa

17.30 - Iluminacja neonu Tajsa, zaprojektowanego przez Mariana Misiaka.
18.00 - Taniec w mieście, taniec
w miejscu, wykład Pawła Mościckiego oraz pokaz filmu Lászlo Moholy-Nagy’a Grosstadt Zigeuner, 1932.
20.00 - koncert Teresy Mirgi z zespołem KAŁE BAŁA.
BWA, Pałacyk Strzelecki. Wstęp wolny

www.kultura.tarnow.pl
py Ad Hoc, którą tworzą kabareciarze z takich formacji jak: Puk, Ucho,
Chwilowo Kaloryfer, Sam. Organizowane przez nich Wieczory Komedii Improwizowanej to mieszanka improwizowanych scenek, gier,
etiud, wierszy i piosenek, które powstają na bieżąco, w oparciu o określone wcześniej zasady i przy dużym
udziale publiczności. Ich występy nie
mogą się obyć bez aktywnie współdziałającej widowni, której bez oporów oddają prawo do decydowania
o tym co, gdzie, z kim, dlaczego i pod
jakim tytułem ma się dziać na scenie.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 15-20 zł
23 maja, godz. 19.00
XXI Festiwal Muzyki Odnalezionej.
„Il Canto di Mefite…
un flauto all’Opera”

Sala Lustrzana. Wstęp wolny
24 maja

23 maja, godz. 19.00

Tajsa

Wieczór Komedii Improwizowanej

10.00 - 17.00 (z przerwą) - Powietrzne korzenie, cz. 2: warsztaty raperskie dla kobiet. Maria Konopnicka
(Lena Rogowska i Asia Bordowy).

Kolejny w tym roku Wieczór Komedii Improwizowanej z udziałem Gru-
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Warsztaty otwarte dla kobiet / dziewczyn od 15 roku życia.
18.00 – „Globalni nomadzi, wędrowne hybrydy i wiara współczesnego wyrzutka”, wykład Timei
Junghaus.
BWA w Tarnowie, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny
24 maja, godz. 12.00-20.00
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25 maja, godz. 13.00
Tajsa

Finisaż wystawy.
„Uczta” performans Moniki Koniecznej i Eweliny Ciszewskiej.
BWA w Tarnowie, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny
25 maja, godz. 15.00

Piknik rodzinny
„Szewc Kopytko i kaczor Kwak”

Spektakl w ramach Teatru Młodych
Widzów Teatru „MASKA” z Rzeszowa.
Był sobie raz szewczyk Kopytko,
straszny psotnik, prawdziwe utrapienie dla wszystkich, z których postanowił zażartować. Za swoje figle
był ciągle karcony przez majstra, Szymona Dratwę, aż uszy od wiecznego
ciągania zrobiły mu się wyjątkowo
wielkie. W końcu jego psoty sprawiDzień Osiedla Zielonego.
Degustacje i pokazy kulinarne, zabawy dla dzieci i młodzieży.
Podczas pikniku odbędzie się wiele
konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, na uczestników czekają niespodzianki artystyczne.
Szkoła Podstawowa nr 9. Wstęp wolny
maj 2014 r.
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ły, że musiał opuścić miasto, w którym mieszkał, i wyruszyć w świat.
Podczas swojej wędrówki spotkał kaczora Kwaka równie wielkiego urwisa, który postanowił przyłączyć się
do szewczyka. O tym, co przeżyli
podczas swojej drogi i czego się nauczyli, postanowił opowiedzieć reżyser spektaklu.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 18 zł
25 maja, godz. 16.00
„Niebiańskie żony łąkowych
maryjczyków”

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł
25 maja, godz. 19.00

www.kultura.tarnow.pl
oraz liderowi Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe piosenki - od najstarszych (np.
Blues o 4 nad ranem, Jak, Komunia,
Blues dla Małej) po najnowsze (Topielica czy Ogień zapłonie w nas)
– które ukazały się na najnowszej
płycie zespołu - „Mówi mądrość”.
Soczyste i aromatyczne brzmienie
formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny
przykuć powinny: gitary 6 i 12 strunowe, dobro, cajon, kontrabas oraz
niepowtarzalne brzmienie harmonijki ustnej.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 50-70 zł
30 maja, godz. 18.00

Stare Dobre Małżeństwo

Zespół wystąpi w Tarnowie z koncertem „In memoriam Edwarda
Żentary”. Tym muzycznym wydarzeniem Teatr Solskiego chce wspomnieć zmarłego w 2011 roku dyrektora tarnowskiej sceny.
Grupa SDM od lat przemierza koncertowe szlaki. Zespół niezmiennie
złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących założycielowi

Lewis Carroll „Alicja
w krainie czarów”

Premiera teatralna.
Świat Lewisa Carrolla - Kraina Czarów, gdzie spotykamy Królika i Fałszywego Żółwia, morze łez i herbatkę Szalonego Kapelusznika. Przenoszą nas one również w świat filozofii.
Alicja jest siedmioletnią dziewczynką
o rozwiniętej wyobraźni, odważną,
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canych jej przez myślenie racjonalne. W spektaklu Solskiego będą one
przede wszystkim wyśmienitą, mądrą zabawą dla całej rodziny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
31 maja, godz. 16.00
Lewis Carroll
„Alicja w krainie czarów”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
31 maja, godz. 20.00
Tomasz Jachimek
„Kolega Mela Gibsona”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Wstęp wolny
31 maja – 1 czerwca
Doba Dla Kultury 2014

Dni otwarte instytucji kultury z miasta i regionu (harmonogram na osobnych afiszach i na www.kultura.tarnow.pl).

maj 2014 r.

KALENDARZ KULTURALNY MAJ 2014

ciekawą świata, nieco przemądrzałą, wrażliwą na poezję. Dzięki snom
przenosi się do bajkowych, fantastycznych krain, gdzie wydarzają się
niesamowite przygody. Pierwsza
zdarza się w czasie upalnego dnia,
gdy Alicja, znużona lekturą i zabawą ze swą siostrą, dostrzega Białego Królika w kamizelce i z zegarkiem.
Podążając za nim, wpada do króliczej nory i... wszystko się zaczyna!
Alicja pozna dziwaczne postacie
(chociażby uśmiechniętego Kota
z Cheshire, palącą fajkę Gąsienicę)
i będzie uczestniczyć w absurdalnych rozmowach i przygodach z ich
udziałem (w „obłąkanej herbatce”
wraz z Kapelusznikiem i Marcowym
Zającem, grze w krykieta kulami
z żywych jeży i młotkami z żywych
flamingów i wielu, wielu innych!).
W bajkowych przygodach Alicji dostrzegano próbę opisu wyobraźni
dziecka, ale także zasad rządzących
ludzką świadomością wyzwoloną
w czasie snu ze schematów narzu-
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