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„Historia kołem się toczy”
Wystawa ukazuje historię rowerów
od jej początków do lat 50. XX wieku. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych dwóch kolekcjonerów: Czesława
Wesołowskiego i jego syna Szymona.
Prezentowane rowery posiadają ciekawostki techniczne jak przekładnie łańcuchowe, biegowe, wał kardana, innowacyjne zawieszenia i amortyzatory.
Wśród bicykli są także takie, które posiadają koła na drewnianych obręczach.
Interesującą propozycją dla zwiedzających wystawę będzie możliwość
przeniesienia się do starego atelier fotograficznego i zrobienia sobie zdjęcia z charakterystycznym rowerem.
Muzeum Etnograficzne, ul Krakowska 10. Bilety: 5-8 zł

Do 23 lipca
Łysogórski eksperyment.
Ceramika artystyczna
dla architektury
Wystawa jest szeroką prezentacją fenomenu ceramiki architektonicznej
tworzonej w małopolskiej wsi Łysa
Góra. Na ekspozycję składają się ory-

www.kultura.tarnow.pl
ginalne eksponaty ceramiczne pochodzące z różnych kolekcji - instytucji i prywatnych oraz unikalne materiały archiwalne.
Spółdzielnia „Kamionka” została założona w Łysej Górze w 1947. W latach 60. XX wieku wykonywano około 6.000 m² płyt rocznie, a dekoracje
z nich utworzone można było zobaczyć w wielu miejscach Polski i świata.
Kuratorki wystawy: Barbara Bułdys
/ Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Bożena Kostuch / Muzeum Narodowe
w Krakowie.
BWA Pałacyk Strzelecki. Bilety: 1-5 zł

Do 19 lipca
Loli Kantor „Poza Lasem.
Żydzi w Europie wschodniej,
2004-2012”
Wystawa fotografii przedstawiających
unikalną opowieść z perspektywy Loli
Kantor o obecności i nieobecności Żydów, w obrębie miejskich i wiejskich
społeczności Polski i Ukrainy. Coś co
z początku było osobistym poszukiwaniem śladów z przeszłości utraconej rodziny, urosło do rozległego
projektu o codzienności żydowskiej
we wschodniej Europie na początku XXI wieku.
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Loli Kantor jest córką ocalonych z holokaustu Żydów, którzy stracili w tamtym przerażającym okresie niemal
całą rodzinę. Przez osiem lat podróżowała na Ukrainę, do Polski, Rumuni oraz Czech, fotografując Żydów
w ich codziennych czynnościach, słuchając ich opowieści; w ich domach,
synagogach, wspólnotach. Jej zdjęcia wymownie prezentują jak Żydzi
ze wschodniej Europy pielęgnują tradycje i tym samym budują podwaliny przyszłości, poprzez przywracanie
kultywowania obchodów świąt, takich jak: Pesach, Sukkot, czy Chanuka.
Galeria TCK, Rynek 5. Bilety: 1-2 zł

3

dzieci. Dodatkowo dzieci będą miały
zaanimowany czas w postaci warsztatów dotyczących mody, designu,
konstrukcji budynków, tworzenia gier
planszowych.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
Liczba miejsc ograniczona.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Koszt
uczestnictwa 100 zł.

2 lipca, godz. 19.00
DemoGraMy
Tarnowski Festiwal Młodej Muzyki

Do 3 lipca, 10.00-15.00
zaBOOKuj sobie wakacje
Projekt „ZaBOOKuj sobie wakacje” to
warsztaty prowadzące dzieci przez
proces tworzenia jedynych w swoim
rodzaju, kreatywnych książek oraz pozwalające zainspirować uczestników
do poznawania świata i podejmowania wyzwań. Dzięki projektowi młody
człowiek będzie mógł przekonać się,
że książka może być ważnym i „oswojonym” przedmiotem. Głównym trzonem warsztatów będzie własnoręczne
tworzenie artystycznej książki przez

Młodzieżowa Scena Muzyczna w sercu
tarnowskiej starówki. Radio RDN Małopolska wspólnie z Wydziałem Kultury Miasta Tarnowa i Tarnowskim Centrum Kultury zaprasza na cykl koncertów młodych zespołów muzycznych
z regionu Małopolski i Podkarpacia.
Wystąpią zespoły: Cherry cat in Italy (Kraków), hideaway (Jodłowa),
Uwaga na Jeże (Tarnów).
Rynek. Wstęp wolny.
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2 lipca, godz. 20.00

3 lipca, godz. 18.00

Jazzowe czwartki
w Bombay Music

„Kiedy Anioły Śpiewają”

Jam session w ramach Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „JAZZ-owy Rynek”.
Wystapią JBBO & Jan Smigmator (CZ)
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.

2 lipca, godz. 20.30
Muzyczne Tarasy Grupo Costa
Koncert inaugurujący tegoroczną
edycję festiwalu Muzyczne Tarasy.
Grupo Costa to jeden z pierwszych
zespołów w Polsce grających muzykę
latynoamerykańską. Trzon grupy od
lat tworzy żywiołowy duet: Mira Moreno (Chile) i Mitro Dymitriadis (Grecja). Duży wpływ na członków grupy
miała wyprawa po krajach w Ameryce
Środkowej i Południowej. Grupo Costa gra i tworzy muzykę stanowiącą
esencję latynoamerykańską od karaibskich: bolero, son, cha-cha, poprzez
hiszpańską habanerę czy flamenco
do brazylijskiej samby i bossa nowy.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł (karnet 95 zł).

Wernisaż wystawy opowiadającej
o Aniołach widzianych oczami wyobraźni przez osoby niepełnosprawne. Na ekspozycji prezentowane będą
prace kilkudziesięciu osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast” w Woli Rzędzińskiej.
Galeria „Aniołowo”. Żydowska 1. Wstęp wolny.

3 lipca, godz. 19.00
„JAZZ-owy Rynek”
Wystąpią:
Enerjazzer (Gliwice) RB Dixie Five
(Tarnów-Kraków-Warszawa)Jazz
Band Ball Orchestra (Kraków) & Jan
Smigmator (voc) (CZ) Parada nowoorleańska
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W lipcowe piątki tarnowski Rynek już
po raz ósmy rozkołyszą dźwięki jazzu
tradycyjnego. Wzorem lat ubiegłych
Tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego „Leliwa” organizuje cykl koncertów plenerowych z udziałem wyjątkowych gości. Impreza odbędzie
się w ramach United Europe Jazz Festival. Sercem festiwalu będzie scena plenerowa na tarnowskim Rynku.
Każdy z koncertów na Rynku zwieńczony będzie paradą nowoorleańską
z udziałem publiczności.
W przeddzień piątkowych imprez,
w ramach tradycyjnych „czwartków
jazzowych” w klubie Bombay Music,
odbywać się będą wieczory jazzowe
z udziałem festiwalowych gości.
Podczas tegorocznego Festiwalu na
tarnowskim Rynku usłyszymy cenione w środowisku jazzowym zespoły
oraz solistów, m.in. Jazz Band Ball
Orchestra, Warsaw Dixielanders
i Leliwa Jazz Band, zespoły zajmujące czołowe lokaty na liście JAZZ TOP
miesięcznika Jazz Forum - w kategorii zespołów tradycyjnych. Ponadto gościć będziemy zespół ze Słowacji. Tradycyjnie podczas imprezy wystąpi Jazz Band Ball Orchestra, której towarzyszyć będzie wokalista z Czech.
Rynek. Wstęp wolny.
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4 lipca, godz. 13.30
Kino plenerowe
w Parku Sanguszków
W tym roku kino plenerowe w Tarnowie pojawi się już po raz 5! Dlatego organizatorzy przygotowali niespodziankę kulinarną dla widzów
i wszystkich sympatyków kina. W dniu
inauguracji tegorocznej edycji kina
o godz. 13.00 wystartuje wielkie piknikowe, kulinarne i filmowe święto
w Parku Sanguszków! W godzinach
13.00-19.00 organizatorzy zapraszają na stoiska kulinarne, na których
będzie można spróbować pysznych
smakołyków przygotowanych przez
wystawców. . O godzinie 20.30 ruszy
pierwszy wieczór filmowy, a na nim
smaki dzieciństwa, czyli „Król Lew”
i „Kosmiczny mecz”.
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

4 lipca, godz. 18.00
Warsztaty
Tanga Argentyńskiego
Dla tych, którzy umieją już tańczyć,
ale również mile widziani są Ci, którzy
chcą się nauczyć tańczyć. Aby zacząć
naukę nie są potrzebne specjalne pre-
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dyspozycje lub przygotowanie, jest to
taniec dla każdego i w każdym wieku!
Lekcje poprowadzą instruktorzy: Marianna Dąbek, Aleksander Pyzioł
oraz Maciej Michalik.
Z powodów organizacyjnych zapraszamy przede wszystkim z osobami towarzyszącymi, mile widziane są
również osoby indywidualne.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Koszt
uczestnictwa 15 zł.

5 lipca, godz. 16.00
XXV Koncerty letnie
Recital fortepianowy „Muzyczna Florencja”.
Marco Tezza – pianista, dyrygent.
Studia pianistyczne ukończył we Włoszech a uzupełniał w Paryżu, Sofii. Jest
laureatem wielu międzynarodowych
konkursów pianistycznych. Koncertował w wielu prestiżowych salach koncertowych w Europie, a także w obu
Amerykach i na Bliskim Wschodzie.
Jako dyrygent prowadził orkiestry I
Fiati della Scala, l’Accademia Bizantina, l’Orchestra Sinfonica Toscanini,
l’Orchestra di Padova e del Veneto, la
Sofia Chamber Orchestra, l’Orchestra
Sinfonica di Stato di Plovdiv, l’Orchestra della Jeunesse Musicale, la Praga

www.kultura.tarnow.pl
Simphony Orchestra i inne. Jest profesorem klasy fortepianu w Konserwatorium Pedrollo w Vicenzy.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

9 lipca, godz. 19.00
DemoGraMy
Tarnowski Festiwal
Młodej Muzyki
Młodzieżowa Scena Muzyczna w sercu tarnowskiej starówki. Radio RDN
Małopolska wspólnie z Wydziałem
Kultury Miasta Tarnowa i Tarnowskim
Centrum Kultury zaprasza na cykl
koncertów młodych zespołów muzycznych z regionu Małopolski i Podkarpacia.
Wystąpią zespoły: SEW (Tarnów), Foxhill (Tarnów), Fingers (Tarnów).
Rynek. Wstęp wolny.

9 lipca, godz. 20.00
Jazzowe czwartki
w Bombay Music
Jam session w ramach Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „JAZZ-owy Rynek”.
Wystąpi Vlado Vizar Jazz Quintet.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.
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głębianiem wiedzy o muzyce etnicznej grupa pracuje nad własnymi kompozycjami.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 35 zł (karnet 95 zł).

Muzyczne Tarasy
Fiesta Brazylijska

Folkowe spotkania
pod Łokietkiem
Muzyczne Tarasy z Fiestą Brazylijską
i najprawdziwszym pokazem karnawałowej samby przygotowanej przez
międzynarodowy zespół taneczny
Carnival Stars. Gorących rytmów
doda brazylijska batucada w wykonaniu grupy perkusyjnej Ritmodelia.
Carnival Stars - półfinaliści I edycji
„Got To Dance – Tylko Taniec” TV Polsat. Od 2008 roku związani z Teatrem
„Buffo” J. Józefowicza. Międzynarodowy zespół taneczny – jedyny taki
w Polsce. Piękne tancerki z Meksyku, Kolumbii, Czech i z Polski. Fantastyczne kostiumy i porywające choreografie.
Ritmodelia to nie tylko grupa perkusyjna ale także nieformalne stowarzyszenie, artystyczny kolektyw, który angażuje się w różnorodne projekty na
polu muzyki perkusyjnej. Równolegle
z aktywnością koncertową oraz z po-

Wystąpi zespół Kumoterki i Kumotry.
Zaułek króla Łokietka, ul. Wałowa. Wstęp
wolny.

10 lipca, godz. 19.00
„JAZZ-owy Rynek”
Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
Wystąpią:
Leliwa Jazz Band (Tarnów)
Vlado Vizar Jazz Quintet (SLO)
Warsaw Dixielanders (Warszawa)
Parada nowoorleańska
Rynek. Wstęp wolny.

11 lipca, godz.17.00
Warsztaty Tanga Argentyńskiego
Dla tych, którzy umieją już tańczyć, ale
również mile widziani Ci, którzy chcą
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się nauczyć tańczyć. Aby zacząć naukę
nie są potrzebne specjalne predyspozycje lub przygotowanie, jest to taniec
dla każdego i w każdym wieku!
Lekcje poprowadzą instruktorzy: Marianna Dąbek, Aleksander Pyzioł
oraz Maciej Michalik.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Koszt
uczestnictwa 15 zł.

12 lipca, godz. 10.00
Spacer po Tarnowie śladami
ceramiki
Wydarzenie towarzyszące wystawie
„Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury”.
Prowadzenie: Barbara Bałdys.
Zbiórka pod BWA w Parku Strzeleckim. Wstęp
wolny.

12 lipca, godz. 16.00

www.kultura.tarnow.pl
Aitkena. Studia uzupełniała również
w Wiedniu i Budapeszcie. Uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach
pracując pod kierunkiem znanych
flecistów. Jako solistka występowała
z recitalami o z orkiestrami w Europie,
USA i Chinach. Jest nauczycielem fletu na Wydziale Studiów Muzycznych
Ionian University w Grecji.
Sven Birch – pianista i dyrygent.
Urodził się w Danii i tam ukończył studia pianistyczne. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych. Uczestniczył również w kursach mistrzowskich, pracując z tak znanymi pianistami jak: Tatjana Nikołajewa, Conrad Hansen, John Lill, Leonid Brumberg i Peter Feuchtwangera.
Koncertował w wielu krajach europejskich a także w Azji i obu Amerykach.
Aktualnie jest profesorem kierownikiem katedry fortepianu na Uniwersytecie im. Antona Brucknera w Linzu.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

XXV Koncerty letnie
„Mistrzowie Wiednia i Paryża”
Ria Georgiadis – flecistka, urodziła się w Salonikach, gdzie ukończyła
Konserwatorium Muzyczne. Następnie studiowała w Akademii Muzycznej im. A.Bruknera w Linz oraz we
Freiburgu (Niemcy) w klasie Roberta

16 lipca, godz. 19.00
DemoGraMy
Tarnowski Festiwal Młodej Muzyki
Młodzieżowa Scena Muzyczna w sercu tarnowskiej starówki. Radio RDN
Małopolska wspólnie z Urzędem Mia-
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16 lipca, godz. 20.00
Jazzowe czwartki
w Bombay Music
Jam session w ramach Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „JAZZ-owy Rynek”.
Wystąpi New Market Jazz Band.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.

16 lipca, godz. 20.30
Muzyczne Tarasy
Recicl@-G en Cuero

Toni Junior B.I.G, Eddy Aguero jak
i polscy Krzysztof Więckowski, Sebastian Kuchczyński i Roland Grzegorz Abreu Krysztofiak, fascynujący
się rytmami latynoskimi. „Nasza muzyka jest wypadkową muzyki latynoskiej: salsy, son, rumby, reggeton i europejskiej takiej jak pop, rock, muzyka alternatywna czy hip hop. ‘’Recicl@-G en
Cuero” ma wszystkiego po trochu” – dodaje Yoilan Perez Harriette.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł (karnet 95 zł).

17 lipca, godz. 19.00

Grupa składająca się z kubańskich
i polskich artystów. Sama muzyka to
również mieszkanka wpływów kubańskich i europejskich. W sercach i duszach członków zespołu grają różne
style muzyczne.
Do projektu zostali zaproszeni najlepsi muzycy kubańscy Rei Ceballo,

„JAZZ-owy Rynek”
Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
Wystąpią: New Market Jazz Band
(Nowy Targ) Old Boys Band (Tarnów), Big Contest Band (Tarnów)
Parada nowoorleańska
Rynek. Wstęp wolny.
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sta Tarnowa i Tarnowskim Centrum
Kultury zaprasza na cykl koncertów
młodych zespołów muzycznych z regionu Małopolski i Podkarpacia.
Wystąpią zespoły: Quelque Chose (Tarnów), Pan Tu Nie Stał (Tarnów), Studio Rocka Pawła Mazura (Tarnów)
Rynek. Wstęp wolny.
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Tarnowska Orkiestra Kameralna
Koncert na trąbkę, fortepian i orkiestrę smyczkową c-moll, op.35 Dymitra Szostakowicza .
Tryptyk Mariacki Romualda Twardowskiego.
Canzona do Barocco Henryka Czyża.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

18 lipca, godz. 18.00
Warsztaty Tanga Argentyńskiego
Dla tych, którzy umieją już tańczyć, ale
również mile widziani Ci, którzy chcą
się nauczyć tańczyć.
Lekcje poprowadzą instruktorzy: Marianna Dąbek, Aleksander Pyzioł
oraz Maciej Michalik.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Koszt
uczestnictwa 15 zł.

19 lipca
11. Małopolski Festiwal Smaku
Tarnowski Półfinał
Program:
10.00 Otwarcie tarnowskiego półfinału 11. Małopolskiego Festiwalu Smaku

10.20 Prezentacje wystawców
11.00 Zabawy i konkursy dla rodzin
z dziećmi.
12.00 Laureaci Tarnowskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej oraz APLAUZu 2015
(ewentualnie próby oraz zabawy
i konkursy)
13.00 Zespół Maciej z Koszyc Band
14.00 Zespół folklorystyczny z Meksyku
15.00 Zespół Algorytmy
16.00 Krzysztof Napiórkowski
17.00 Rozstrzygnięcie konkursu i plebiscytu „Małopolski Smak”
17.30 Wojtek Klich - koncert
Rynek. Wstęp wolny.
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19 lipca, godz. 16.00

„Obrazy malowane dźwiękiem”
Teresa Kaban – pianistka i Henryk
Błażej – flecista. Są absolwentami
Akademii Muzycznej w Krakowie. Teresa w klasie fortepianu Prof. Ludwika Stefańskiego. Grę doskonaliła u Ryszarda Baksta, F.Raucha, T.Nikołajewej
i W. Mierżanowa.
Henryk w klasie fletu Prof. W.Chudziaka. Grę doskonalił pod kierunkiem
J.P.Rampala i J.Galway’a. Solistyczną działalność koncertową rozpoczęli jeszcze na studiach. Od tego czasu
koncertują na wielu estradach Polski
a także w 40 krajach Europy, Ameryki
oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

23 lipca, godz. 11.00
„Co ty sobie wyobrażasz?
Cykl warsztatów
animacyjno–artystycznych”

Warsztaty muzyczne - nauka gry na
bębnach pozwolą uczestnikom na
udział w procesie twórczym. Przeznaczone są dla wszystkich, a przede
wszystkim rozpoczynających naukę
gry na tym instrumencie. Ponieważ
jego korzenie wywodzą się z kultury afrykańskiej uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z kulturą i obyczajami Afryki, wysłuchać opowieści o zwyczajach i znaczeniu rytmu w dawnych czasach. Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami będą poznawać poszczególne rytmy i tworzyć
wspólnie orkiestrę.
Udział jest bezpłatny. Wszystkim
uczestnikom zapewnione będą materiały i pomoce dydaktyczne. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisy przyjmowane
są w BWA, tel. 606146520, adres mailowy: kubisztal@bwa.tarnow.pl
BWA w Parku Strzeleckim. Wstęp wolny.

23 lipca, godz. 20.30

Warsztaty muzyczno-bębniarskie.
Druga edycja projektu edukacyjnego Fundacji Kultury i Sztuki – „i Kropka skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat i rodziców.

Muzyczne Tarasy
Rey Ceballo & Tripulacion Cubanana
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szym repertuarze prezentują największe radiowe hity w zaskakujących
aranżacjach.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 35 zł (karnet 95 zł).
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25 lipca, godz. 20.30
Kino plenerowe
w Parku Sanguszków
Wyprawa do serca Karaibów, na którą
zabierze Was jedyny w swoim rodzaju
zespół „Rey Ceballo & Tripulacion Cubanana”. Najlepsza w Polsce kubańska orkiestra salsowa pod przewodnictwem jego założyciela Reya Ceballo. Jest on gwiazdą programów
telewizyjnych i radiowych, festiwali
jazzowych i folkowych. „Ojciec i Matka” niemalże wszystkich liczących się
projektów latino w Polsce. Zapraszany do współpracy przez gwiazdy sceny polskiej, takie jak: Kora, Maciek Maleńczuk, Kasa, Nazar, Kayah, Blue Cafe,
bracia Pospieszalscy, Mietek Szcześniak i inni, od lat uświetnia najważniejsze wydarzenia kulturalne w kraju oraz za granicą.
„Tripulacion Cubanana” to w 98%
kubańska krew i jedyny taki zespół
w Polsce. Grają muzykę tradycyjną
son, timba, salsa, a w swoim najnow-

Pokaz filmów: „Amabelle” i „Sinister”.
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

26 lipca, godz. 10.00
Spacer po Tarnowie
śladami ceramiki
Wydarzenie towarzyszące wystawie
„Łysogórski eksperyment. Ceramika
artystyczna dla architektury”.
Prowadzenie: Barbara Bułdys, zbiórka pod BWA.
Zbiórka pod BWA w Parku Strzeleckim. Wstęp
wolny.

26 lipca, godz. 16.00
XXV Koncerty letnie
„Najpiękniejsze arie i pieśni”
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rem Specjalnej Szkoły Muzycznej dla
Talentów we Lwowie.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

1 sierpnia, godz. 19.00

Jak co roku, festiwal „Emanacje”
przez całe lato będzie gościł w najpiękniejszych zakątkach naszego regionu, gdzie zaprezentują się gwiazdy światowych scen oraz najwybitniejsi muzycy młodego pokolenia. Honorowy Patronat koncertu objął Ambasador Finlandii Pani Hanna Lehtinen. W programie koncertu kompozycje A. Poutiainena, A. Bałdycha, M.
Feldmana oraz Z. Seiferta.
Wystąpią: Ari Poutiainen – skrzypce, Adam Bałdych – skrzypce, Mark
Feldman – skrzypce.
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Ivanna Komarevych – sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. M.
Łysenki we Lwowie. Jako śpiewaczka zdobywała wiele znaczących nagród i wyróżnień w licznych konkursach i festiwalach m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Music Gold Rose”
(2005) uzyskując nagrodę za najlepszą
wokalistkę, I miejsce – Grand Prix na
międzynarodowym konkursie Century Art w Kijowie w 2009 r . Jest także
laureatką nagród na konkursach wokalnych we Lwowie, Słowacji, w Szwajcarii, w Austrii. W 2009 r. zadebiutowała jako solistka w Operze Lwowskiej.
Jerzy Fomenko – pianista, akompaniator, pedagog. Koncertuje z największymi sławami świata muzycznego. Jako pianista odbył szereg tournees po Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech. Wielokrotnie koncertował w Polsce, towarzysząc śpiewakom,
skrzypkom i innym instrumentalistom
podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Jest profeso-

Emanacje 2015 Poutiainen/
Bałdach/ Feldman/
Audiofeeling Trio
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Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling
Trio: Paweł Kaczmarczyk – fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas,
Dawid Fortuna – perkusja.
Rynek. Wstęp wolny.
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Wakacje
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna im. J.
Słowackiego zaprasza dzieci i młodzież na miłe i pożyteczne zajęcia
biblioteczne w okresie lipiec-sierpień 2015.
Podczas letnich zajęć w bibliotece będzie można rozwijać zainteresowania artystyczne i literackie, poznawać
geografię Australii, bawić się piórem
i wodą, nauczyć się malarskiego decoupage’u i techniki haftu soutache,
grać w stare i nowe gry planszowe,
wysłuchać bajek i opowieści, spotkać
się z rówieśnikami. Udział w zajęciach
jest bezpłatny. Najważniejsze propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnowie na czas wakacji:

„Kangurzym skokiem
przez Australię”
Pod tym hasłem kryje się wiele atrakcji przygotowanych specjalnie dla
młodych wielbicieli przygód i podró-

www.kultura.tarnow.pl

ży m.in: walka o przetrwanie w australijskim buszu, ciekawostki australijskiej fauny i flory, oko w oko z Aborygenami, czyli „spotkanie” z rdzennymi mieszkańcami Australii, „wspinaczka” na „Góry z wieloma głowami”, konstruowanie samolotu i… walka kangurów
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, poniedziałki, środy, piątki, godz. 11.00-12.00

Warsztaty decoupage
Kurs zdobienia przedmiotów techniką decoupage (każdy uczestnik powinien posiadać własne materiały
plastyczne).
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, środy, godz. 15.00
– 17.00, kontakt tel. 14 688-80-29

Czytanie na trawie
Piąta edycja plenerowych zajęć literackich, które tradycyjnie odbywają się na terenach zielonych wokół gmachu Centrum Sztuki Mościce. W programie: głośne czytanie
utworów znanych autorów literatury dziecięcej, zgadywanki i rebusy literackie, zabawy integracyjno-rucho-
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we oraz malowanie twarzy farbami.
Dzieci mogą także przynosić własne
książeczki do samodzielnego, głośnego czytania.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, 20 – 24 lipca, 24 –
28 sierpnia, wtorki i piątki, godz. 10.00-12.00

„Lipcowe warsztaty
artystyczne”
Cykl zajęć plastycznych dla dzieci powyżej 10 lat, prezentujących różnorodne techniki rękodzielnicze:
7 lipca - papieroplastyka, czyli zajęcia z użyciem wikliny papierowej
14 lipca - tworzenie biżuterii z haftu
soutache (sutasz)
21 lipca - warsztaty z komponowania kartek okolicznościowych
28 lipca - filcowe robótki ręczne
Filia nr 9, ul. Krzyska 116 , wtorki, godz.
10.30-13.00

„Biblioteka.tarnow.pl”
Zajęcia plastyczno-edukacyjne dla
dzieci i młodzieży, polegające na tworzeniu barwnej makiety „społeczności bibliotecznej” na planszy z logo
MBP, przy użyciu techniki collage.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, wtorki
i czwartki w godzinach 11-13, kontakt
tel. 14 6889046

15

„Bricolage – zabawy z książką”
Zabawa literacka, polegająca na tworzeniu opowieści, przy użyciu wylosowanych „wskazówek” ukrytych w pudełkach: tytułów bajek i imion bohaterów, bajkowych rekwizytów oraz
przedmiotów codziennego użytku.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, wtorki
i czwartki w godzinach 11-13, kontakt tel.
14 6889046

„Piórem i wodą.
Pejzaże i abstrakcje”
Woda, atrament oraz pióro wieczne –
oto zestaw mediów, które będą główną atrakcją zajęć, polegających na tworzeniu obrazów przy pomocy unikatowej techniki plastycznej tj. nanoszeniu
wody na kartkę papieru, a przy użyciu
pióra wiecznego nadawaniu powstałym obrazom koloru i wyrazistości.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38, wtorki,
czwartki godz. 11:00 - 12:00
Polecamy zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem, godzinami
otwarcia oraz danymi teleadresowymi placówek, które dostępne są na stronie www.biblioteka.tarnow.pl oraz na
Fb. Terminarz wydarzeń może ulec zmianie. Prosimy weryfikować wydarzenia
na www.kultura.tarnow.pl i na afiszach.
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