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Dorota Buczkowska
„Królestwo”
Autorka wystawy wypowiada się
w różnorodnych mediach: rysunku,
grafice, malarstwie, fotografii, instalacjach, rzeźbie i filmach. Podejmuje
tematy związane z percepcją cielesności, fizjologią i biologią ciała, obrazując je za pomocą przekazów metaforycznych, czasami zabarwionych
poetycką subtelnością. Dorota Buczkowska (ur. 1971) w latach 1999-2003
studiowała na Wydziale Rzeźby ASP
w Warszawie, w latach 2003-2004
w Villa Arson w Nicei.
BWA Park Strzelecki. Bilety: 1-5 zł

Do 19 października
Kinga Lubowiecka,
Grzegorz Powroźnik „Basen”
Wystawa, której inspiracją był basen
w Mościcach. Prace Kingi Lubowieckiej i Grzegorza Powroźnika można opisać używając kontrastujących ze sobą przymiotników: malarski – gładki, organiczny – sterylny, rozedrgany – statyczny. Przewidując wypadkową zestawienia prac
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tych dwóch artystów pomyślałam
o przedstawiających baseny obrazach Davida Hockney’a. Mając świadomość, że Kinga i Grzegorz opowiadają o tym samym okresie w architekturze, o obcowaniu z tą architekturą dzisiaj, o badaniu jej przestrzeni,
postanowiłam zaprosić ich do stworzenia wystawy o basenie w Mościcach. Będzie o mirażach, o znikaniu
i o tym co zostaje nam z widoku kiedy na chwilę zamkniemy powieki.
Wystawa może być też fantazją na temat tego jak mógłby wyglądać obraz
Davida Hockney’a przedstawiający
polski basen na początku lat 90-tych.
BWA Park Strzelecki. Bilety: 1-5 zł

Do 19 października
Piotr Bernacki
„40 lat pracy artystycznej”
Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na retrospektywną wystawę fotograficzną jednego z najlepszych
tarnowskich fotografów Piotra Bernackiego. Wystawa jest ukoronowaniem 40 lat pracy twórczej i połączona będzie z obchodami sześciu dekad
życia autora.
Piotr Bernacki to osoba w Tarnowie
bardzo dobrze znana, a wystawa za-
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prezentowana w Galerii TCK pozwoli na jeszcze lepsze poznanie jego
twórczości.
Galeria TCK, Rynek 5. Bilety: 1-2 zł
1,2,3 października,
godz. 10.00
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spektakl, na którego powstanie każdy
może mieć wpływ.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 20 zł

3 paździenrika, godz. 19.00

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

2 października, godz. 19.00

„Apetyt na czereśnie”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł

4 października, godz. 18.00
Molier „Skąpiec”

„Wieczór Komedii
Improwizowanej”
Dobrze znany tarnowskiej publiczności spektakl składający się z krótkich
improwizowanych gier i piosenek.
W trakcie przedstawienia nieokiełznanym w tworzeniu żartów improwizatorom wtórować będzie niezawodna
widownia, decydująca o miejscach akcji, postaciach i relacjach między nimi,
o emocjach i nastrojach panujących
na scenie, czy też o głównych wątkach tworzonych na bieżąco skeczów.
Fantazja widzów i doświadczenie improwizatorów ujęte razem w bardzo
giętkie i luźne ramy stworzą unikalny

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

5 października, godz. 15.00
„Kiedy króla boli ząb”
Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
spektakl dla dzieci Teatru Lalek „Rabcio” z Rabki Zdroju.
Króla boli ząb i nikt nie może mu pomóc: ani Kucharz, ani Ochmistrzyni, ani Królowa, ani Kot, ani córeczka
Księżniczka, ani Damy, ani nawet Król
Teść i Czarnoksiężnik. A tymczasem
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Vivaldi – Koncert na smyczki F-dur
RV 136
Vivaldi – Koncert na dwoje skrzypiec
d-moll RV 514
Bach – Koncert na dwoje skrzypiec
d-moll BWV 1043.
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. Wstęp wolny
ból zęba tak dokucza Królowi, że wojna wisi na włosku.
Sytuację próbuje ratować Księżniczka,
lecz zostaje podejrzana o szpiegostwo
i trafia do więzienia…
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15-18 zł

6 października,
godz. 9.00, 11.00
„Kukułcze jajo
czyli ptasie przygody Misia”

5 października, godz. 18.00
Note in Crescendo
i Puellae Orantes
Koncert chórów.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: darmowe wejściówki

5 paździenika,godz.19.00
Wiesław Kwaśny
i Tarnowska Orkiestra Kameralna
Program koncertu:
Vivaldi – Uwertura z opery Arsilda, Regina di Ponto

Spektakl teatralny.
Opowieść o przygodach małego misia, który postanawia samodzielnie...
wysiedzieć przez nikogo nie chciane, porzucone kukułcze jajko. Historia o miłości, przyjaźni i potrzebie niesienia pomocy opowiedziana w zabawny, liryczny sposób. A wszystko
to dzieje się w teatralnym świecie lalek. Dla dzieci od 3 do 6 lat.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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7,8 października, godz. 10.00

10 października, godz. 19.30

„Recepta na odchudzanie”

Jazzpospolita „Jazzpo!”

Spektakl kabaretowy.
Tematem pierwszego programu „Recepta na odchudzanie” jest odwieczny
spór płci... stawiamy pytania: kto tak
naprawdę jest najważniejszy: Kobieta
czy Mężczyzna. Kto tak naprawdę jest
Głową w tym związku a kto nią „kręci”.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
10 października,
godz. 9.00, 11.30
„Mały Książe”
Antoine de Saint-Exupéry
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł

10-12 października
„Miłosierdzie Boże
Wyśpiewać Chcę”
III Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej.
Kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Klikowska.
Wstęp wolny

W październiku 2014 Jazzpospolita wydaje swój czwarty album pt. „Jazzpo!”. Płyta będzie zawierała nowy materiał, a zespół ruszy w kolejną trasę
koncertową. Serdecznie zapraszamy
na przedpremierowy koncert, w którym usłyszymy materiał z nowej płyty.
Jazzpospolita. Zespół w ciągu pięciu
lat wydał trzy płyty i zagrał około 150
koncertów w Europie i Polsce. Działając w niezmienionym czteroosobowym składzie – gitara, bas, klawisze,
perkusja – wypracował własne, rozpoznawalne brzmienie i zdobył liczną grupę fanów.
Zespół tworzą: Michał Przerwa–Tetmajer – gitara elektryczna, Michał
Załęski – instrumenty klawiszowe,
Stefan Nowakowski – gitara basowa,
Wojtek Oleksiak – perkusja.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 25 zł
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Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Tańca
SCENA OTWARTA

Program:
10.10.2014, godz.19.00
Kamea Dance Company (Izrael) „CARMINA BURANA”. Spektakl poprzedzi
wernisaż wystawy prac Joanny Braun
“W hołdzie Pinie Bausch”.
11.10.2014, godz. 19.00
Teatr Narodowy z Koszyc (Słowacja)
„CHAOTICA”
12.10.2014, godz.19.00
Polski Teatr Tańca (Polska) „CZTERDZIEŚCI”
Spektakl poprzedzi wernisaż wystawy
prac konkursu foto. „Instynkt”.
14.10.2014, godz.19.00
Teatr Dada von Bzdülöw (Polska) „ZAGRAJ TO, CZYLI 17 TAŃCÓW O CZYMŚ”
16.10.2014, godz.11.30
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im.
Ludomira Różyckiego (Polska)„MAGIA
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BALETU”. Spektakl dla starszych przedszkolaków i dzieci z klas 1-4
17.10.2014 godz. 11.30, oraz 19.00
Art Color Ballet (Polska) “PRELUDIUM
SŁOWIAŃSKIE” Dopołudniowy spektakl dla uczniów gimnazjum i liceów
(grupy zorganizowane).
18.10.2014, godz.19.00
Dantzaz Konpainia (Hiszpania) „SPY
FLASH!” (spektakl składa się z dwóch
części: „Ni Espioi” i „Flash de Luxe”)
19.10.2014, od godz. 10:00
Konkurs choreograficzny – Duża Scena
19.10.2014, godz. 19:00
Pokaz spektaklu warsztatowego
w choreografii Iwony Pasińskiej.
Bilety w cenie 10, 20 i 30 zł do nabycia w Kasie Centrum Sztuki Mościce. Dostępny będzie również karnet – 70 i 90 zł. Wydarzenia towarzyszące oraz spektakl warsztatowy – wstęp wolny.
Strona Festiwalu www.scenaotwarta.pl
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1

11 października
XXV Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
„Klasa Leliwa”

Hala TOSiR ul. Krupnicza. Wstęp wolny

październik 2014 r.

11, 12 października,
godz. 16.00
„Mały Książe”
Antoine de Saint-Exupéry
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł

11 października, godz. 18.00
Sing & Record
Nabór do III edycji warsztatów wokalnych. Po sukcesie dwóch edycji warsztatów wokalnych Sławka Ramiana jesienią ruszają kolejne. Nabór uczestników odbędzie się w siedzibie TCK (Rynek 5) Zajęcia będą miały charakter
cykliczny i będą się odbywać dwa razy
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w miesiącu - w październiku 12-go
i 26-go w godz. 17:00 -20:00. Odpłatność miesięczna za warsztaty 100 zł.
Sławek Ramian jest zawodowym
muzykiem i wokalistą. Jako trener
wokalny i co-producent współpracuje w międzynarodowym projekcie
muzycznym „Łobuziaki”. Był laureatem „Szansy na Sukces”, uczestnikiem show „Bitwa na Głosy” i „The
Voice of Poland”.
Kontakt z prowadzącym - Sławkiem
Ramianem poprzez facebook’owy
profil Sing & Record.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5
11, 12 października,
godz. 19.00
David Harrower, „Blackbird”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł
11, 12 października,
godz. 20.00
„Recepta na odchudzanie”
Spektakl kabaretowy.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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„To natchnienie w dłoniach
nie zostaje”
Bogdana Drwal.
Wernisaż wystawy z cyklu „Tarnowscy
artyści w galerii muzealnej”.
Przegląd twórczości artystki z okazji
60-lecia twórczości w Tarnowie.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, ul. Rynek 3,
Galeria „Piwnica pod Trójką”. Wstęp wolny

13 października, godz. 19.00
The Best of Kabaret Limo Ostatnie pożegnanie

31 grudnia 2014 roku Kabaret Limo
kończy swoją działalność. Z tej okazji
grupa wyrusza w swoją ostatnią trasę koncertową, by pożegnać się z widzami. W programie znajdą się najbardziej popularne skecze i piosenki
w historii kabaretu oraz tzw. piwniczniaki - takie, które ostatni raz widzia-

www.kultura.tarnow.pl
ły człowieka ponad dziesięć lat temu.
Nie zabraknie także numerów powstałych w ostatnim okresie, które nie były
dotąd prezentowane w telewizji i internecie. Wszystko to okraszone improwizacją, głupawką i seksapilem.
Jeśli więc chcesz zobaczyć łysiejącego Blachę albo Hitlera na żywo, bądź
po prostu spędzić dwie godziny z Kabaretem Limo - przyjdź, bo to ostatnia taka szansa.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 35-55 zł

13 października, godz. 19.00
Olga Bołądź „Goście Łukasza
Maciejewskiego”
Spotkanie z jedną z najpopularniejszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia Olgą Bołądź - odtwórczynią m.in. roli Agaty Mróz w filmie„Nad życie”, która w nowym obrazie Patryka Vegi „Służby specjalne” brawurowo wcieliła się w rolę podporucznik Aleksandry Lach.
Spotkanie odbędzie się po projekcji
filmu Patryka Vegi „Służby specjalne” zapowiadającego się na największe wydarzenie sezonu.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 10 zł
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14,15 października,
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W czasie spotkania będzie można nabyć książkę „Nowa moda polska”.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny

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

15 października, godz. 18.00
„Nowa moda polska
i nie tylko polska”

16,17 października,
godz. 11.00
„Księga lasu”
Wojciech Graniczewski, Jan Hnatowicz.
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

16 października, godz. 18.00
Tracklsita 1

Marcin Różyc opowie nie tylko o tym
jaka jest moda we współczesnej Polsce, ale także o tym czym jest moda
w ogóle. Moda jest dziedziną kultury
mocno związaną z gospodarką, światopoglądem, nastrojami społecznymi,
władzą, mediami i polityką. Moda jest
„produktem intelektualnym” zanurzonym w rynku.

„Początki elektroniki, narodziny eksperymentu, kontynuacje”.
Tracklista to edukacyjna forma audio
łącząca dj set z rodzajem wykładu.
Każdy z uczestników otrzymuje listę
prezentowanych utworów z nazwiskami kompozytorów i szereg linków
internetowych, gdzie można znaleźć
informację o muzyce współczesnej.
Warsztaty poprowadzi Marcin Dymiter aka emiter.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny
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17 października, godz. 19.00

18-19 października

„Danuśka, Anioły są wśród nas”

PracOFFnia

Premierowy pokaz filmu dokumentalnego Michała Książka „Danuśka,
Anioły są wśród nas” o Danucie Lawrenz z Tarnowa. Pokazowi towarzyszyć będzie również promocja autorskiej płyty „Nisha” z materiałem, który jest swoistą ścieżką dźwiękową do
tego filmu.
Zaproszenia (od 6.10.14) do odebrania w Biurze Obsługi TCK.
Piwnice TCK, Rynek 5. Zaproszenia (od
6.10.14) do odebrania w TCK

Meble z tektury.
TCK zaprasza na warsztaty projektowania i tworzenia nietuzinkowych
„mebli z tektury”. Meble wykonywane będą z tektury falistej specjalną
techniką. Są one lekkie, ale bardzo
trwałe, niedrogi jest także koszt ich
wykonania.
Warsztaty odbędą się 18 i 19 października 2014 r. w dwóch grupach, obie
dla osób które ukończyły 16 lat, lub
dla młodszych z opiekunami: grupa
I: 18.10 w godz. 15.00 - 21.00, grupa
II: 19.10 w godz. 10.00 - 16.00.
Pracownia TCK, Rynek 5. Bilety: 50 zł

18 października, godz. 16.00
„Księga lasu”
Wojciech Graniczewski, Jan Hnatowicz.
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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18 października, godz. 17.15

18 października, godz. 20.00

Paweł Lisecki

Marta Bizoń „Tu i Tu”

18 października, godz. 18.15
„Obraz objazd”
Wernisaż wystawy członków ZPAP
Okręg Kielecki, doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Autorzy prac: Pawł Liszewski, Eliza
Głowacka, Natalia Łakomska, Iwona
Stachura, Artur Ptak, Daria MarońPtak, Rafał Urbański, Piotr Urbanek,
Aleksandra Potocka-Kuc.
Galeria ZPAP OT, Rynek 4. Wstęp wolny
18,19 października,
godz. 18.00
„Walka Czarnucha
z Psami”
Bernard-Marie Koltès
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

Marta Bizoń - aktorka filmowa i teatralna, wokalistka wystąpi w Kinie
Marzenie z koncertem promującym
jej najnowszą płytę pt. „Tu i Tu”. Płyta ukazała się wiosną 2014 r., jej tytuł tłumaczy osobisty przekaz, który niosą znajdujące się na niej utwory, a sprowadzający się do pogodzenia dwojakiej satysfakcji: tej, którą daje praca i twórczość artystyczna oraz tej, którą niesie ze sobą codzienność i role, jakie w tej codzienności się podejmuje. Jak opisuje to
sama artystka: Można sceniczny kostium zamienić na kuchenny fartuszek,
popremierowego szampana na filiżankę herbaty, walizkę w drodze po wielką sławę na siatkę z zakupami. Można
być „Tu i Tu” i być szczęśliwą kobietą.
Koncert będzie na żywo transmitowany przez stacje radiowe RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Kino Marzenie, ul. Staszica 3. Bilety: 25 zł
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Wernisaż wystawy malarstwa.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Wstęp wolny
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22 października, godz. 18.00

23 października, godz. 18.30

„Tadeusz Rolke CDN Fotografia”

Tadeusz Żołądź
„Tak to widzę”

Wernisaż niezwykłej, retrospektywnej wystawy fotografii jednego z najbardziej cenionych fotografów. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśli
spotkanie z samym autorem. Spotkanie poprowadzi znany historyk sztuki, fotoedytor Gazety Wyborczej, kurator programu fotografii w Centrum
Sztuki Współczesnej, redaktor fototapeta.pl, honorowy członek ZPAF - Marek Grygiel.
Galeria TCK, Rynek 5. Wstęp wolny
22,23 października,
godz. 18.00

Wernisaż wystawa pod honorowym
patronatem Ambasady Szwecji.
Stanisław Żołądź urodził się w 1952
roku w Ilkowicach koło Tarnowa. Po
ukończeniu LSP w Tarnowie studiował
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Grafiki i na wydziale
Malarstwa. Od roku 1978 pracuje twórczo w Szwecji. Jego obrazy są w zbiorach muzealnych oraz u prywatnych
kolekcjonerów nie tylko w Szwecji, lecz
również w wielu krajach Europy, Azji
oraz w USA. Od wielu lat tworzy wyłącznie w technice akwarelowej, która
zafascynowała go już w dzieciństwie.
Jest to trudna i wymagająca technika, żąda ciągłego treningu, pielęgnacji
wrażliwości oraz wyczucia kolorystyki.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny

23 października, godz. 19.00
Ania Rusowicz
Młode Granie

Marcin Cecko „Reprodukcja”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

Polska wokalistka, zdobywczyni czterech nagród „Fryderyk”, kompozytor-
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ka, tekściarka, ale przede wszystkim
osoba, która na nowo przywróciła styl
i muzykę lat 60tych i 70tych w Polsce,
nagrywając dwie płyty w stylu retro,
które okryły się statusem „złotych”.
Koncerty w Polsce i zagranicą, programy, sesje i wywiady w jej wykonaniu zawsze charakteryzują się niebywałym stylem i smakiem, a kierowane
są do odbiorcy nietuzinkowego i wymagającego.
Skład koncertowy Ani to: Ania Rusowicz – wokal, Ritchie Palczewski – gitara, Łukasz Jakubowicz – organy,
Michał Burzymowski – bas, Hubert
Gasiul – bębny.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 20-30 zł

23 października, godz. 20.00
Neo - Nówka
„Pielgrzymka
do miejsc śmiesznych”
Najnowszy program Kabaretu NeoNówka. Tym razem wrocławianie zabierają widzów we wspólną podróż
do miejsc, w których nic nie jest takie jakie powinno. W tym programie Neo-Nówka stara się zaskoczyć widza nową i czasami zaskakującą formą prezentowanych skeczy.
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Spoiwem spektaklu są przedstawiciele różnych grup społecznych, którzy
razem z widzami wędrują w poszukiwaniu celu swojej podróży. W programie zobaczycie wyraziste postacie, kąśliwe puenty i charakterystyczny dla Neo-Nówki pazur.
Hala Gumniska. Bilety: 50-80 zł
25,26 października,
godz. 18.00
Marcin Cecko „Reprodukcja”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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Perfect – koncert charytatywny

Zapraszamy na wyjątkowy koncert
charytatywny w Tarnowie dla Via Spei.
Giganci rocka, na scenie od 30 lat pokażą, że warto wspierać tych, którzy są
gigantami codzienności. Muzyka Perfectu ukształtowała kilka pokoleń fanów. „Autobiografia”, „Nie płacz Ewka”,
„Chcemy być sobą”, to tylko niektóre
z najbardziej rozpoznawalnych utworów, które złożyły się na 8 albumów
studyjnych w dyskografii zespołu.
Ostatni krążek „Da Da Dam”, który miał
premierę w czerwcu tego roku, niemal od razu zyskał status Złotej Płyty.
Zespół Perfect wystąpi w składzie:
Grzegorz Markowski – wokal, Dariusz Kozakiewicz – gitara, Piotr
Urbanek – gitara basowa, Jacek
Krzaklewski – gitara, Piotr Szkudelski – perkusja.

www.kultura.tarnow.pl
Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany na realizację kolejnego
etapu budowy – wykonanie instalacji.
Wejściówki dla wszystkich, którzy
chcą przekazać darowiznę na rzecz
budowy Via Spei dostępne są: od pn.
do pt. w godz. 10-18 w biurze Fundacji Kromka Chleba, pl. Kazimierza Wielkiego 5, codziennie w Hotelu Bristol,
ul. Krakowska 9, Hotelu Cristal Park,
ul. Traugutta 5 w każdy piątek w godz.
14-18 w hali Jaskółka, ul. Traugutta
3a. Rezerwacja miejsc: 14 656 02 36.
Hala „Jaskółka”, ul. Traugutta
25,26 października,
godz. 21.30
Agnieszka Osiecka
„Apetyt na czereśnie”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł
28,29 października,
godz. 11.00
Molier „Skąpiec”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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28 października, godz. 18.00
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„Na marginesie muzyki - ambient
i field recording”.
Tracklista to edukacyjna forma audio łącząca dj set z rodzajem wykładu. Warsztaty poprowadzi Marcin Dymiter aka emiter.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1.
Wstęp wolny

W atmosferze dnia Wszystkich Świętych, w blasku świec, w klimacie jesiennej nostalgii muzyka zmarłych
artystów robi wyjątkowe wrażenie.
Zainicjowane przed laty przez Wojtka Klicha Zaduszki Dżemowe, są aktualnie jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez cyklicznych w Tarnowie. Zaduszki Dżemowe są niezwykłym „spotkaniem” z nieżyjącymi muzycznymi gwiazdami.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 30 zł

30 października, godz. 10.00

2 listopada, godz. 18.00

Molier „Skąpiec”

II Koncert Zaduszkowy

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

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”
zaprasza na II Koncert Zaduszkowy.
Usłyszymy utwory nieżyjących artystów, które przeszły do kanonu polskiej i światowej muzyki. Wystąpią:
Piotr Kita (śpiew, piano), Paweł Mazur (śpiew, bass), Stanisław Migała (gitara), Sylwester Malinowski
(perkusja). Prowadzenie: Krzysztof
Borowiec.
Po koncercie będzie można kupić dwuletni „Kalendarz Bez Barier” wydany
przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z okazji 10-lecia działalności.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 35 zł

Tracklsita 2

30 października, godz. 18.00
David Harrower, „Blackbird”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł

31 października, godz. 20.00
Zaduszki Dżemowe Wojtka Klicha
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