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

3 grudnia, godz. 18.00
Edward Hartwig
„Nowatorski,
nieznany, nieobecny…”
Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Edwarda Hartwiga. Jeden z najwybitniejszych fotografików XX wieku, który był artystą nieprzeciętnym,
obdarzonym ogromną wyobraźnią,
niesamowicie twórczym i pracującym
z pasją przez całe swoje życie. Jego
artystyczne dokonania są wyrafinowanym zespoleniem fotografii, grafiki i malarstwa.
Wystawa „Nowatorski, nieznany,
nieobecny…” jest próbą zaprezentowania jego twórczości, z wyróżnieniem wyjątkowej umiejętności
do odnajdywania nowych dróg w fotografii. Niejednokrotnie był pionie-

rem w podejmowanych tematach,
stosowanych technikach, wyprzedzając czasy, w których żył i tworzył. Na ekspozycje składać się będą
dotąd niepokazywane i mniej znane dzieła. Fotografie pochodzą ze
zbiorów córki artysty. Ponadto wydarzenie to ma być wyrazem wielkiego uznania dla genialnego artysty, nieżyjącego od 11 lat, ale obecnego w pamięci.
Otwarcie uświetni spotkanie z córką artysty Danutą Saulewicz, które poprowadzi historyk sztuki Marek Grygiel.
Wystawa czynna do 22 grudnia.
Galeria TCK. Rynek 5. Wstęp wolny
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4-5 grudnia,
godz. 9.00,11.00
„Księga lasu”
Spektakl teatralny.
Wojciech Graniczewski, Jan Hnatowicz.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

4 grudnia, godz. 18.00
Trubadurzy

3

pi też Kabaret „Afera”. Bilety do nabycia w kasie Teatru im. L. Solskiego.
Organizator koncertu - Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.
Hala Widowiskowa Pałacu Młodzieży, ul. Gumniska 28. Bilety: 35 zł

4 grudnia, godz. 18.30
„Pattern”
ArtFest 2014.
Premiera instalacji autorstwa Extended Studio. Pattern z ang. oznacza dostrzegalną prawidłowość. Jego przewidywalność sprawia, że powtórzenia Patternu (wzoru) stają się dla odbiorcy rodzajem zmysłowego doświadczenia. Wiele naturalnych wzorców będących inspiracją dla designu

Koncert charytatywny.
Jedna z legend polskiego rocka. Nie
zabraknie takich hitów jak „Przyjedź mamo na przysięgę”, „Znamy
się tylko z widzenia”, „Krajobrazy”,
„Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno”. Trubadurzy to zespół mający
charakterystyczne, łatwo rozpoznawalne brzmienie. W Tarnowie w czasie koncertu charytatywnego wystą-
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jest kształtowanych przez przypadkowość. Oznacza to, że kształt i wyobrażenie Patternu nie zależy od tego, jak
dokładnie na niego patrzysz, ale głębia jego interpretacji leży w abstrakcyjnym spojrzeniu na motyw prawidłowości wizualnej. Zainspirowani strukturą wzoru znajdującego się
w odnowionej przestrzeni dworca
PKP w Tarnowie zostanie stworzona
audio-wizualna podróż poprzez symetrie i chaos ukryta w powtarzalności dźwięku i ruchu. Instalacja czynna
24 godziny do 5 grudnia, godz.18.30.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

4 grudnia, godz. 20.00
Jazz Band Ball
Orchestra

www.kultura.tarnow.pl
5 grudnia, godz. 18.30
„Fotografia z kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki
Współczesnej”
ArtFest 2014.
Wernisaż wystawy będącej trzecią odsłoną „Wystawy stałej” w Tarnowie
prezentującej wybrane dzieła z kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum
Sztuki Współczesnej, ale pierwszą
w historii kolekcji wystawą fotografii.
Pokazane zostaną unikalne prace fotograficzne polskich artystów i białoruskiego artysty Artura Klinaú’a. Wystawa czynna do 22.02.2015.
BWA Dworzec PKP. Wstęp wolny

5 grudnia, godz. 19.00

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

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

Sayes
Koncert.
Sayes to młodzi ludzie, którzy pomimo niedługiego stażu muzycznego,
brzmią podczas występów na żywo
jak profesjonaliści. Podczas koncertu,
podczas którego zespół zaprezentuje
swoje nowe oblicze.
Sayes byli uczestnikami 8. edycji telewizyjnego show Must Be The Music. Obecnie intensywnie pracują two-

grudzień 2014 r.

rząc nowe piosenki na swoją debiutancką płytę. Podczas koncertu fani
poznają nowe brzmienie, i nieco odmieniony skład. Braci Juszczyków na
scenie wspierać będą Bart Zaborowski – producent muzyczny i lider zespołu The Poise Rite oraz Grzegorz
Sipiora – basista i przyjaciel zespołu.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 15 zł

5

kochasz albo dopiero chcesz poznać
tango i spędzić jesienne soboty w cudownych klimacie – zapraszamy na
warsztaty !
Lekcje poprowadzą instruktorzy: Marianna Dąbek i Aleksander Pyzioł.
Zgłoszenia przyjmuje: Ola Dzwierzyńska tel. 14 633 46 27, pon-pt 8.0016.00 lub pod adresem mailowym oladzwierzynska@gmail.com.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 60 zł

6 grudnia, godz. 15.00
„Księga lasu”
Spektakl teatralny.
Wojciech Graniczewski, Jan Hnatowicz.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

6-7 grudnia

6 grudnia, godz. 15.00

„Metaliczny połysk”
Warsztaty Tanga Argentyńskiego
Dla początkujących oraz już trochę
umiejących…po prostu jeśli lubisz,

PracOFFnia.
Mikołajkowe warsztaty „Metaliczny
Połysk”. Pod tą nazwą kryją się warsz-

grudzień 2014 r.

KALENDARZ KULTURALNY GRUDZIEŃ 2014

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl

KALENDARZ KULTURALNY GRUDZIEŃ 2014

6

KULTURA

taty dekorowania przedmiotów farbami i pastami metalicznymi. Podczas warsztatów nie są wymagane
żadne specjalne umiejętności, a w cenie zapewnione są wszystkie materiały. Udekorowane przedmioty uczestnicy oczywiście zabierają ze sobą do
domu.
6 grudnia grupa I – w godz. 16.00 – 19.00
7 grudnia grupa II – w godz. 10.00
– 13.00
Pracownia TCK, Rynek 5. Bilety: 35 zł

www.kultura.tarnow.pl

6 grudnia, godz. 18.00

o wolnej, zielonej, bezpiecznej krainie, w której będą panować równość, sprawiedliwość, radość i miłość.
Spektakl jest skierowany do jak najszerszej widowni. Ucząc się teatru,
młodzi będą mogli się aktywnie i inteligentnie pobawić, a dorośli będą
mieli szansę zastanowić się nad znaczeniem słowa „bunt”. Czymże on jest,
dlaczego od czasu do czasu jest nam
potrzebny i do czego prowadzi? Czym
jest marzenie o wolności?
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

„Mój pierwszy teatr”

6 grudnia, godz. 19.00

Premiera teatralna.
Spektakl performatywny na podstawie ostatniego utworu napisanego
przez Władysława Reymonta – baśni pod tytułem „Bunt”. Adaptacja
i opieka artystyczna Jakub Porcari. To fantazja na temat relacji zwierząt i ludzi.
Głównym bohaterem jest pies Rex.
Namawia zwierzęta z dworu w którym żyją, do odejścia od człowieka w poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi, gdzie mogłyby prowadzić samodzielnie życie. Tysiące
zwierząt domowych i dzikich, wyrusza w podróż za Rexem, marząc

Mister D./Dorota Masłowska
ArtFest 2014.
MISTER D. to muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej. Album to autorska, domowa mieszanka rapu, punka
i muzyki tanecznej. W warstwie tekstowej to psychodeliczny zlep opowieści z popularnej prasy, wyrażony
statystycznie polskim językiem i właściwym mu sposobem rozumowania. W lutym ukazała się płyta MISTER
D. zatytułowana „Społeczeństwo
jest niemiłe”. Jak przyznaje Masłowska wyjście z literatury w świat piosenek stało się gestem otwierającym nie

grudzień 2014 r.
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Tekturami w wersji makro, dzieci będą
pracować otoczone zwierzętami, pojazdami i budynkami wykonanymi
z tych samych elementów, których
będą używać do swoich projektów.
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat,
obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.
tarnow.pl, tel. 146888820-21.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny

7 grudnia, godz. 17.00
„Mój pierwszy teatr”
tylko nowe możliwości retoryczne, ale
też uwalniającym.
BWA Park Strzelecki. Bilety: 30 zł

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

7 grudnia, godz. 11.00,15.00

7 grudnia, godz. 18.00

ZetPety:
Stwór-Tektur

Tarnowska Orkiestra Kameralna

ArtFest 2014.
Stwór-Tektur to zabawa prostymi formami, zmiana podejścia do materiałów pozornie nieatrakcyjnych, odkrywanie potencjału w sobie i w projektowaniu. Uczestnicy dostaną geometryczne kształty, które odrysowane
na tekturze zamienią się w ich własne
projekty zabawek. Przestrzeń warsztatową wypełniona będzie Stworami-

Koncert.
Paweł Wajrak, Andrzej Zawisza
Sala Lustrzana. Wstęp wolny

7 grudnia, godz. 19.00
David Harrower, „Blackbird”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł
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7 grudnia, godz. 19.00

8 grudnia, godz. 18.30

Budka Suflera

„Akt w polskiej fotografii”

Koncert.
Zespół jest absolutną legendą polskiej
muzyki pop-rockowej. Jego muzyka
kształtowała gusta kolejnych pokoleń i do dziś stanowi wzór dla wielu
młodszych artystów i muzyków. Autorzy największych przebojów ostatnich dziesięcioleci – „Cień Wielkiej
Góry”, „Jolka, Jolka” czy „Takie Tango” wciąż zadziwiają swoją witalnością i profesjonalizmem.
Koncert w Tarnowie, organizowany
w ramach pożegnalnej trasy koncertowej „A po nocy przychodzi dzień…” –
stanowić będzie niepowtarzalną, bo
niestety ostatnią okazję do zobaczenia na żywo tej wyjątkowej grupy.
Hala Jaskółka, ul. Traugutta. Bilety: 60-80 zł

ArtFest 2014.
Wernisaż wystawy prezentującej ponad
sto prac 79 najsłynniejszych polskich fotografików, które zgromadził Jerzy Piątek – artysta fotografik, jeden z twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Prace pochodzą z ostatnich 60-ciu lat i są
dowodem nie tylko na artystyczne postrzeganie roli ludzkiego ciała jako medium i tworzywa artystycznego, ale także odzwierciedlają gusta i zmiany kulturowego widzenia nagości. To fotografie
odważne, o najwyższym poziomie artystycznym, wysmakowane wyrafinowaną zmysłowością. Dowodzą, że cielesność jest nieustannym źródłem inspiracji, a nagie ciało jednym z najpiękniejszych dzieł sztuki.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny
10-12 grudnia,
godz. 9.00, 11.30
Lewis Carroll,
„Alicja w krainie czarów”
Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 30-10 zł

grudzień 2014 r.
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Agnieszka Osiecka
„Apetyt na czereśnie”
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atru, Hotelu Bristol i Fundacji „Kromka Chleba”.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.

11 grudnia, godz. 20.00

11 grudnia, godz. 18.00
Zenon Laskowik
Kabaret.
W najnowszym, jubileuszowym programie, z okazji 10-lecia powrotu artysty na scenę, prezentowane będą
najlepsze skecze, scenki i piosenki z ostatnich 10 lat, specjalnie wybrane przez twórców na tę okazję.
Na scenie Zenon Laskowik wystąpi
ze swoją Kabareciarnią w składzie:
Adrianna Biedrzyńska, Jacek Fedorowicz i Grzegorz Tomczak. Artystom towarzyszyć będzie zespół
muzyczny „Promile” pod kierownictwem Michała Rukszy. Po występie
na świąteczna aukcja charytatywna
oraz wigilijny poczęstunek. Dochód
z występu i z aukcji zostanie w całości przeznaczony na wsparcie kolejnego etapu budowy hospicjum Via
Spei – wykonanie instalacji. Bilety – cegiełki do nabycia w kasie Te-

Piotr Kita z zespołem
Jazzowe czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny

12 grudnia, godz. 19.00
Junior Stress, Ras Luta,
Kuba1200

Koncert.
Artyści stawiają na klasyczny jamajski patent – dwa deki i jeden mikrofon to wszystko czego potrzebują, żeby zaprezentować to, co najlepsze w polskiej i jamajskiej muzyce reggae. Obydwaj artyści promować będą swoje nowe wydawnictwa.
Poza rzeczami nowymi i premierowymi, usłyszeć będzie można oczywiście ulubione kawałki z płyt obu
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nawijaczy, ich wspólne numery, oraz
zobaczyć Juniora i Lutę w tradycyjnej dla muzyki dancehall wymianie
wersów, gdzie nawzajem interpretują swoje piosenki – coś, co dotychczas miało miejsce tylko na spontanicznych sound systemowych sesjach.
Szykuje się impreza w jamajskim stylu, więc powiedzcie wszystkim znajomym, weźcie zapalniczki i chodźcie
sprawdzić to wyjątkowe wydarzenie!
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 20 zł

www.kultura.tarnow.pl

13 grudnia,
godz. 17.00, 20.00

skiej premiery w roku 2011 cieszy się
niesłabnącą popularnością.
Od korzyści płynących z jej przemilczenia po kłopoty związane z jej wyjawieniem. – Florian Zeller podsuwa nam
niezwykle przewrotne odpowiedzi na
pytanie o sensowność wszelkiej zdrady. Gdyby z dnia na dzień ludzie przestali się okłamywać, mówi, nie ostałaby się na ziemi ani jedna para. I w pewnym sensie byłby to koniec cywilizacji.
Może zatem pora udoskonalić techniki zdradzania?
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 60 zł

Florian Zeller „Prawda”

13 grudnia, godz. 18.45
„A mury runą” – aktorzy śpiewają

Spektakl Teatru Bagatela z Krakowa prezentowany dwukrotnie o godz.
17.00 i 20.00.
„Prawda” to komedia o zdradzie
współczesnego francuskiego dramatopisarza Floriana Zellera. Od pary-

Na Scenie Underground odbędzie się
koncert z okazji 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W podziemiach Teatru wystąpią aktorzy Solskiego, którzy do wspólnego śpiewania zaproszą widzów. W repertuarze znajdą się utwory największych
bardów opozycji z epoki przed 1989
r. Wsłuchując się w piosenki Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Wysockiego przeniesiemy się na chwilę do czasów, gdy słowa o wolności
dawały ludziom nadzieję i otuchę.

grudzień 2014 r.

Dla uczestników koncertu przygotowane zostaną śpiewniki.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Wstęp
wolny za zaproszeniami

14 grudnia, godz.16.00
Cinemarzenie
Z cyklu Dobre Kino w Marzeniu film pt.:
„Sen o Warszawie”, reż. K. Magowski.
Kino Marzenie, ul. Staszica 4. Bilety: 12 zł

14 grudnia, godz. 17.00
„Dziadek do orzechów”
W wykonaniu Kieleckiego Teatru
Tańca. „Dziadek do orzechów” to
jeden z najsłynniejszych baletów na
świecie. Zachwycające choreografie,
barwne stroje i scenografie oraz piękna muzyka przeniosą widzów do baśniowego świata. Główną bohaterką

11

spektaklu jest Klara, która otrzymała
od Mikołaja lalkę - dziadka do orzechów. Zauroczona prezentem dziewczynka, po dniu pełnym emocji, zapada w magiczny sen. Jej pragnienie
spotkania miłości sprawia, że dziadek
do orzechów przeistacza się w pięknego Młodzieńca, którego Klara obdarza silnym uczuciem. Razem, z pomocą zabawek pokonują armię mysz
i odbywają przedziwny spacer po odmienionej galerii handlowej. Przedmioty ze sklepowych półek ożywają
i zabierają naszych bohaterów w taneczną podróż dookoła świata.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 35-40 zł, bilety
dla dzieci: 20 zł

15 grudnia, godz. 18.00
Jerzy Nabieracz – malarstwo
Wernisaż wystawy z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Artysta zajmuje się grafiką użytkową oraz malarstwem oraz ekslibrisem. Jest nie tylko wybitnym twórcą, ale również zasłużonym animatorem kultury. Uczestniczył w ponad
700 wystawach w kraju i za granicą.
Jest autorem ponad 70 wystaw indywidualnych.
Muzeum Okręgowe, Rynek 3. Wstęp wolny
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16 grudnia,
godz. 9.00,11.00

cza: turoń, cygan z niedźwiedziem, betlejemska gwiazda i dziad.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 10 zł

Hanna Krall
„Zdążyć przed Panem Bogiem”

KALENDARZ KULTURALNY GRUDZIEŃ 2014
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19 grudnia, godz. 18.30
Wigilia Tarnowskich
Środowisk Twórczych

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

18 grudnia, godz. 20.00

BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny
19 grudnia, godz.19.00

Jazzowy Opłatek
z Leliwa Jazz Band

S.M.ROCK

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

Koncert Szkoły Muzyków Rockowych.

19 grudnia, godz. 18.30
„Kulig u Świerczkowiaków”
Koncert świąteczny.
Widowisko bożonarodzeniowe prezentujące folklor górali: spiskich, sądeckich, żywieckich i krakowiaków.
Będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, szalona zabawa na krakowskim kuligu i tańce w chacie u gospodarzy. Życzenia składać będzie blisko
100 osobowa gromada kuligowych
gości oraz tradycyjna grupa kolędni-
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Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności, dla niektórych będzie to życiowy debiut na profesjonalnej scenie. Tradycyjnie w finale koncertu
na scenie pojawią się profesjonaliści - nauczyciele S.M.Rock, którzy również w oparciu o covery dadzą próbkę swoich możliwości. Podczas koncertu przedstawiony zostanie zupełnie nowy repertuar piosenek. Po
koncercie prowadzone będą zapisy
do S.M.Rock.
W koncercie wystąpią uczniowie Szkoły Muzyków Rockowych oraz nauczyciele:
Wokal: Żaneta Lubera
Gitara: Norbert Pajek
Bas: Piotr „Quentin” Wojtanowski
Perkusja: Bartłomiej Rojek
Klawisze: Piotr Niedojadło
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 25 zł

21 grudnia, godz. 11.00
„Gdzie niegdyś jeździli Cyganie”
Salon Poezji Bronisławy Wajs „Papuszy”. Czytają: Jolanta Januszówna
i Dominika Markuszewska. Słowo
wstępne: Adam Bartosz.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4.
Wstęp wolny
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21 grudnia, godz. 16.00
Cinemarzenie
Z cyklu Dobre Kino w Marzeniu film pt.:
„Jurek”, reż. P. Wysoczański.
Kino Marzenie, ul. Staszica 4. Bilety: 12 zł

21 grudnia, godz. 18.00
Zuzanna Bojda „Lato 1910”
Spektakl teatralny.
Przedpremierowy pokaz sztuki wg S.I.
Witkiewicza oraz listów i pamiętników
Ireny i Ludwika Solskich.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

25 grudnia, godz. 01.30
ROCKOWE O!PŁATECZKI
WOJTKA KLICHA
Tarnowskie Centrum Kultury oraz Wojtek Klich nieprzerwanie od 1995 r. zapraszają na wyjątkowy koncert kolęd,
będący ewenementem w skali kraju (a
może i świata), który odbywa się tradycyjnie w Wigilijną Noc. W wypełnionych po brzegi Piwnicach TCK rozbrzmiewają kolędy i pastorałki w blues-rockowych aranżacjach. To niezwy-
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„Mój pierwszy teatr”

kle klimatyczne i oryginalne granie kolęd, a także autorskich „piosnek kolędowych” Wojtka Klicha.
Podczas tegorocznej edycji wystąpią: Wojtek Klich - wokal, gitara, Jerzy „Kobra” Drobot - gitara basowa,
akordeon, Bartek Rojek – perkusja
oraz zaproszeni goście.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 30 zł

27 grudnia, godz. 15.00

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

28 grudnia, godz. 18.00

Zuzanna Bojda „Lato 1910”

Zuzanna Bojda
„Lato 1910”

Spektakl teatralny.
Przedpremierowy pokaz sztuki wg S.I.
Witkiewicza oraz listów i pamiętników
Ireny i Ludwika Solskich.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł

Spektakl teatralny.
Przedpremierowy pokaz sztuki wg S.I.
Witkiewicza oraz listów i pamiętników
Ireny i Ludwika Solskich.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 10-30 zł
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31 grudnia, godz. 21.00

Kolędowanie
z GOS.PL

Zuzanna Bojda „Lato 1910”
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Premiera teatralna.
Sztuka wg S.I. Witkiewicza oraz listów i pamiętników Ireny i Ludwika
Solskich.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 50 zł

31 grudnia, godz. 23.00
Sylwester

CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł
31 grudnia, godz. 18.00

Muzyka i pokaz sztucznych ogni.
Rynek

„Muzyczne prezenty
na Nowy Rok”
Propozycja Teatru Solskiego na noc
Sylwestrową. Wieczór składać się będzie z dwóch części:
godz. 18.00 Spektakl teatralny.
Zuzanna Bojda „Lato 1910” - przedpremierowy pokaz sztuki wg S.I.Witkiewicza oraz listów i pamiętników
Ireny i Ludwika Solskich.
Teatr Solskiego. Bilety: 35 zł
Sala Lustrzana

grudzień 2014 r.

KALENDARZ KULTURALNY GRUDZIEŃ 2014

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl

