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Ceramika huculska autorstwa
Marii Hryniuk
Na wystawie zaprezentowane zostały współczesne wyroby w stylu huculskim artystki z Ukrainy pracującej
w Kosowie. Kosów Huculski to miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, które jest do dziś centrum garncarstwa, gdzie wytwarzana
jest malowana ceramika. Maria Hryniuk jest artystką, która maluje naczynia, kafle, świeczniki w charakterystyczne wzory i przedstawienia nawiązujące do tradycyjnego zdobnictwa Hucułów.
Muzeum Okręgowe, Rynek 3. Bilety: 3-5 zł.

Do 23 sierpnia
Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury
Wystawa jest szeroką prezentacją fenomenu ceramiki architektonicznej
tworzonej w małopolskiej wsi Łysa
Góra. Na ekspozycję składają się oryginalne eksponaty ceramiczne pochodzące z różnych kolekcji - instytucji i prywatnych oraz unikalne materiały archiwalne.

www.kultura.tarnow.pl
Kuratorki wystawy: Barbara Bułdys
/ Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Bożena Kostuch / Muzeum Narodowe
w Krakowie.
BWA Pałacyk Strzelecki. Bilety: 1-5 zł.

Do 23 sierpnia
Witold Pyzik „Za włosami,
za lasami…”
Wystawa realizowana w ramach cyklu:
„Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Autorem wystawy jest mieszkający na stałe w Paryżu Witold Pyzik.
Urodził się w 1961 roku w Gdańsku.
Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gdyni. Po romanistyce na UMCS
w Lublinie oraz rzeźbie na PWSSP
w Poznaniu, wyjechał na stale do Francji w 1985 roku. Prowadzi własną pracownię konserwacji rzeźby „ATELIER
PYZIK” (www.archistatue.com).
Muzeum Okręgowe, Rynek 3. Bilety: 3-5 zł.

Do 31 sierpnia
Świat toruńskiego piernika
To wystawa prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX-wiecznego
przemysłu i handlu. Opracowana
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przez Muzeum Okręgowe w Toruniu
ekspozycja powstała w 2008 roku.
Wystawa zaprojektowana została na
kształt stylizowanej drewnianej kogi
(żaglowca handlowego), nawiązującej do żaglowców handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku.
Muzeum Okręgowe, Rynek 20-21. Bilety:
4-6 zł.
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ku. 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. Niektóre z nich są tak unikalne, że do czasów obecnych zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy.
Całość wystawy uzupełniają dawne fotografie ze zbiorów muzealnych oraz
zbiorów Marka Tomaszewskiego, znanego kolekcjonera, a także przyjaciela
Muzeum. 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.

2 sierpnia, godz. 15.00
„Spacerki po Tarnowie”

Do 30 września
„Historia kołem się toczy”
Wystawa ukazuje historię rowerów
od jej początków do lat 50. XX wie-

„Mury obronne i przejścia podziemne
dawnego Tarnowa” – dr Krzysztof Moskal, historyk.
Zbiórka przed Tarnowskim Centrum Informacji, Rynek 7.
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2 sierpnia, godz. 19.30
Letnie Potańcówki w Amfiteatrze

Amfiteatr, ul. Kopernika 4. Wstęp wolny.

KALENDARZ KULTURALNY SIERPIEŃ 2015

4-13 sierpnia,
godz. 10.00-13.00
Warsztaty Wakacyjne APP

www.kultura.tarnow.pl
nię Plastyczną w Tarnowskim Centrum
Kultury. Zapraszamy na zajęcia w plenerze i w pracowni plastycznej, podczas których w różnych technikach
i na różne sposoby uczestnicy rozpracowywać będą temat martwej natury,
od 4 do 13 sierpnia 2015 roku.
Harmonogram zajęć znajduje się na
stronie: www.tck.pl
Plener i Pracownia TCK. Opłata: 45 zł.

6 sierpnia, godz. 13.00-18.00
BRUK dla SZTUK,
czyli sierpniowe spotkania ze
sztuką ulicy

Martwa natura będzie przewodnim
tematem tegorocznych warsztatów
zorganizowanych w okresie wakacyjnym przez Elżbietę i Witolda Pazerów, prowadzących Autorską Pracow-

Sierpniowe atrakcje, które proponujemy z pewnością przysporzą Państwu
wiele radości i będą niezwykłym przeżyciem. Głównym celem jest pokazanie, że sztuka może być blisko człowieka, dostępna wprost, na ulicy. Zaprosiliśmy do naszego miasta twórców sztuk ulicznych z całej Polski. Każdy znajdzie coś dla siebie. Żywe Rzeźby - w bajecznie kolorowych, intrygujących przebraniach, zastygają niczym
posągi i wzbudzają zainteresowanie,
zaczepiają przechodniów, zachęcają do wykonania wspólnego zdjęcia,
wypełniają przestrzeń swą osobowością, mimo iż nie wypowiadają ani jed-
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nego słowa, a ruchów nie wykonują
prawie wcale.
Czas spędzony w centrum miasta
umili wszystkim kataryniarz z instrumentem rodem z XVIII wiecznej Francji. Będą wróżby kataryniarza i muzyka z katarynki. Swoje miejsce na ulicy znajdzie również „Kusi” – gadająca papuga.
Chętni podchodzący do siebie z dystansem będą mogli skorzystać
z twórczości karykaturzysty i zabrać ze
sobą swój portret „nie na serio”. Grajkowie uliczni będą porywać nas swoimi aranżacjami mniej lub bardziej
znanych przebojów lub wykonają
własne utwory. Na wszystkich przybyłych z góry patrzeć będą barwne, niecodziennie wysokie postaci – szczudlarze, a żonglerzy i akrobaci rowerowi zachwycą publiczność swoją techniką i sprawnością fizyczną. Będzie
żonglerka maczugami, piłkami, chustami, taniec z pikami i wstążkami,
tricki z rola bola, flower stick, diabolo oraz wirującymi talerzami. Oprócz
samej prezentacji, wszyscy będą mieli szanse wielu tych sztuczek spróbować. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników ZUMBY.
Uliczni artyści odwiedzą centrum naszego miasta 6, 13, 20, 27 sierpnia
w godzinach 13.00-18.00.
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6 – 21 sierpnia
„Był sobie blues” –
X letnie spotkania z bluesem
Po raz dziesiąty, jubileuszowy, Tarnowskie Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić na muzyczne sierpniowe piątki na tarnowskim Rynku,
które już tradycyjnie odbędą się pod
hasłem BYŁ SOBIE BLUES. W tym roku
odbędą się 3 koncerty plenerowe
oraz 3 koncerty klubowe pod wspólnym tytułem SAM NA SAM Z BLUESEM, na które zapraszamy w przeddzień każdego koncertu rynkowego
(czwartki) do Piwnic Tarnowskiego
Centrum Kultury.
Współautorem oraz animatorem koncertów w ramach BYŁ SOBIE BLUES
jest Wojtek Klich, gitarzysta, wokalista, kompozytor, który też poprowadzi bluesowe koncerty.
Po plenerowych koncertach (po godz.
22:00) zapraszamy muzyków oraz publiczność do Klubu „Przepraszam” (Rynek 10) na jam session.
Muzyków zainteresowanych udziałem w jam session prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z Wojtkiem Klichem oraz o przygotowanie
któregoś z kilkunastu zaproponowanych utworów.
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Harmonogram BYŁ SOBIE BLUES:
06.08 – SAM NA SAM Z BLUESEM: Łukasz Jemioła – Piwnice TCK
07.08 – Marek Piowczyk Trio, Szulerzy – Rynek
13.08 – SAM NA SAM Z BLUESEM: Olek
Blues – Piwnice TCK
14.08 – Hard Rockets, Bluesferajna,
MA – Rynek
20.08 – SAM NA SAM Z BLUESEM:
Manfredi&Johnson – Piwnice TCK
21.08 – Jarek Tucki Trio, Manfredi&Johnson, Wojtek Klich i goście: Organek – Rynek
„Sam na sam z Bluesem”: 6, 13, 20
sierpnia 2015 r. godz. 20:00, Piwnice
TCK, Rynek 5, bilety: 10 zł (ilość miejsc
ograniczona) do nabycia w przedsprzedaży od 27 lipca w Biurze Obsługi TCK – Rynek 5
„Był sobie blues” koncerty plenerowe 7, 14, 21 sierpnia godz. 19.00 Rynek. Wstęp wolny.

6 sierpnia, godz. 20.00
„SAM NA SAM Z BLUESEM”
Łukasz Jemioła
Gitarzysta, wokalista, twórca piosenek. Laureat wielu nagród i wyróżnień w tym m.in. nagroda za interpretację piosenki retro na Festiwalu Pio-

www.kultura.tarnow.pl
senki Filmowej, nagroda dziennikarzy
45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, I Nagroda na Grechuta Festiwal, Grand Prix i Nagroda Publiczności na OSPA, Grand Prix na festiwalu piosenki autorskiej w Żytomierzu. Do najważniejszych występów zalicza: koncert galowy 30-lecia festiwalu
OSPA, kilkanaście koncertów z projektem Włodka Pawlika„Wieczorem”, koncerty z piosenkami do wierszy J. Tuwima, Musica Poetica we Wrocławiu czy
udział w drugiej edycji X-Factor.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 10 zł.

7 sierpnia, godz. 19.00
„Był Sobie Blues” Marek Piowczyk
Trio, Szulerzy
Marek Piowczyk Trio jest składem
powstałym w lutym 2013 roku. Każdy z członków zespołu ma spore doświadczenie sceniczne i zaplecze muzyczne, m.in: II miejsce na festiwalu Patrz i Słuchaj 2012, występ w Radio Katowice, III miejsce na festiwalu Czesława Niemena, prowadzenie
warsztatów muzycznych wraz Markiem Radulim i Wojtkiem Pilichowskim, współpraca z Big Bandem z Nysy
wydziału Jazzu. Lider zespołu – Marek Piowczyk – wokalista, gitarzysta,
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autor muzyki i tekstów pochodzący
z Zabrza. Tomasz Machański - perkusista, multiinstrumentalista, kompozytor. Alan Wykpisz - student Akademii
Muzycznej wydziału Jazzu w Katowicach. Laureat Bass2012 Copenhagen.
Szulerzy – zespół założony w 2001 roku
w Inowrocławiu przez znanych i doświadczonych muzyków, którzy z biegiem czasu odkryli właściwe proporcje
receptury zawierającej wszystko to, co
kręci najbardziej: energetyczny i taneczny miks rhythm & bluesa i rock and rolla, doprawiony szczyptą swingu i soulu.
Rynek. Wstęp wolny.

8 sierpnia, godz. 20.30
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9 sierpnia, godz. 19.30
Letnie Potańcówki w Amfiteatrze

Amfiteatr, ul. Kopernika 4. Wstęp wolny
13 sierpnia, godz. 13.00-18.00
BRUK dla SZTUK, czyli sierpniowe
spotkania ze sztuką ulicy
W programie m. in. kuglarskie sztuczki, szczudlarze, żywe rzeźby, kataryniarz, rysowanie karykatur oraz grajkowie na ulicach Tarnowa.
Ulice: Wałowa, Lwowska,plac Sobieskiego.

13 sierpnia, godz. 20.00

Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków

Sam Na Sam z Bluesem

„Nigdy w życiu” i „Cztery wesela i pogrzeb”
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

9 sierpnia, godz. 15.00
„Spacerki po Tarnowie”
„Żydowskim szlakiem” – Janusz Kozioł,
historyk, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Zbiórka przed TCI, Rynek 7.

Grzegorz „Olek Blues” Olejnik – urodzony w Kaliszu w 1966 r.
Jak sam o sobie mówi: „Brak wykształcenia muzycznego staram się nadrabiać wyobraźnią w którą raczył mnie
obdarzyć Bóg. Na przestrzeni tych ostatnich moich 25 lat przez które bawię się
w muzykę grałem i samemu tworzyłem
przedziwne czasami formacje wokalno-instrumentalne.
W osiemdziesiątych latach powstał
Atak Z, potem O.Key i wiele innych
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dłużej lub krócej trwających formacji.
Ostatnim zespołem z którym do dnia
dzisiejszego jestem związany jest Bluesferajna.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 10 zł.

KALENDARZ KULTURALNY SIERPIEŃ 2015

14 sierpnia, godz. 19.00
„Był Sobie Blues” Hard Rockets,
Bluesferajna, MA
Początki Hard Rockets sięgają 2004
roku, kiedy to czterech muzyków zespołu Voodoo Lunch (Łukasz Sojka,
Łukasz Antes, Darek Pecyna, Wojtek
Prządka) zakładają formację V2. Rok
później grają pierwszy duży koncert
supportując Dżem w Koszęcinie. Następnie zajmują III miejsce na międzynarodowym festiwalu Muzyczna Jesień w Grodkowie. W tym samym roku
rejestrują maxisinga „Błękitna Sukienka” w BB Records, Niepołomice.
W 2006 następuje zmiana nazwy na
Hard Rocket. Do składu dołącza Rafał Kasprzyk. Rok później otrzymują wyróżnienie dla najlepszego gitarzysty na festiwalu Kierunek Olsztyn,
a w 2008 zdobywają Grand Prix na festiwalu im Pawła Bergera Gramy nad
Prosną w Kaliszu. W 2009 grupa ponownie zmienia nazwę, tym razem na
Hard Rockets i ponownie supportuje

www.kultura.tarnow.pl
Dżem w warszawskiej Stodole i wrocławskiej WFFiD. Trzy lata później szeregi zespołu opuszcza współzałożyciel i perkusista, Wojtek Prządka, a do
składu dołącza Błażej Chwieralski. Rok
później Hard Rockets występuje w roli
gwiazdy podczas Rybnik Blues Festival.
BLUESFERAJNA – Grzegorz„Olek Blues” Olejnik o zespole:
„Historia tej kapeli jest bardzo podobna do biografii wielu jej podobnych
w tym kraju i pewnie na świecie. Jesteśmy z jednego miasta i nasze drogi schodziły się już nie raz. Nasze fascynacje choć pozornie dość dalekie, to jednak posiadają bardzo wiele wspólnych mianowników. Ja słucham sporo bluesa akustycznego, Dylana, Claptona, M. Jakubowicz. Tomek
to amator jazzowych wykonawców:
Benson, Scofield, Metheny... Tak powstała grupa BLUESFERAJNA, otwarta na wyzwania i osoby, które mają coś
do powiedzenia, przekazania. Jest to
otwarty projekt, szczery i niezakłamany w tym co robi. Nie grywamy standardów, opieramy się na własnych
utworach, które sami komponujemy
i nagrywamy. Gramy piosenki oparte na schematach bluesowych i rockandrollowych. Bawimy się dobrze
przy tym co robimy, a to jest podstawa wiarygodności (...)”.
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MA to zespół powstały w lutym 2014
r. z inicjatywy Mateusza Samolonga – lidera i założyciela grupy Big Fat
Mama. MA jest kontynuacją działalności tej grupy, w awangardowym i nowoczesnym wydaniu. MA gra psychedelectrofunk’n’rolla. Skład „MA”:
Mateusz Samolong – bas, wokal (Big
Fat Mama); Aleksander Szerszeń – gitara, wokal (Big Fat Mama); Martyna
Szczepaniak – flet poprzeczny, wokal
(Arka Noego, Charlie Monroe); Dominik Szczepaniak – perkusja, wokal
(Arka Noego, Charlie Monroe); Jakub
Maciejewski – instr. klawiszowe, elektronika (Moonlight, Fractal Tree, S_in
City Tribe).
Rynek. Wstęp wolny.

16 sierpnia, godz. 15.00
„Spacerki po Tarnowie”
„Tarnowscy architekci przełomu XIX
i XX w.” – dr Krzysztof Moskal, historyk.
Zbiórka przed Tarnowskim Centrum Informacji, Rynek 7.

16 sierpnia, godz. 19.30
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19 -31 sierpnia
Wystawa Ladislava Michálka
„Magiczny
świat Bohumila Hrabala
Tarnowskie Centrum Kultury wraz
z Czeskim Centrum w Warszawie zaprasza na wystawę w ostatni kilka dni
sierpnia do Galerii TCK. Czarno-białe
fotografie Ladislava Michálka„Magiczny świat Bohumila Hrabala”.
Galeria TCK – Rynek 5. Bilety: 2 zł i 1 zł (ulgowy).
20 sierpnia,
godz. 13.00–18.00
BRUK dla SZTUK Czyli sierpniowe
spotkania ze sztuką ulicy
W programie m. in. kuglarskie sztuczki, szczudlarze, żywe rzeźby, kataryniarz, rysowanie karykatur oraz grajkowie na ulicach Tarnowa.
Ulice: Wałowa, Lwowska,plac Sobieskiego.

20 sierpnia, godz. 20.00
„Sam Na Sam Z Bluesem”
MANFREDI & JOHNSON

Letnie Potańcówki w Amfiteatrze

Amfiteatr, ul. Kopernika 4. Wstęp wolny.

Poznali się w roku 2011 przy okazji Rawa
blues festiwalu. W roku 2014 poznali się
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po raz drugi i postanowili się zająć tym
co lubią najbardziej. Mieszko „Manfredi” Służewski – jeden z najlepszych harmonijkarzy w zespole oraz Piotr „Johnson” Kozub – jeden z lepszych gitarzystów i z pewnością najlepszy wokalista
w zespole. W 2014 roku zadebiutowali
na festiwalu Blues nad Bobrem, zdobywając nagrodę za najciekawsze wykonanie utworu Tadeusza Nalepy.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 10 zł.

21 sierpnia, godz. 19.00
„Był Sobie Blues” Jarek Tucki Trio,
Manfredi & Johnson, Wojtek Klich
i Goście: Organek
Jarek Tucki – tarnowski wokalista, gitarzysta, kompozytor i jednocześnie
lider grupy. Nieposkromiony żywioł,
który gra po swojemu. W szkole muzycznej wytrzymał tylko jeden dzień.
Rozpoczynał w zespole Glosa. Można go również kojarzyć z formacji Pyroskop, z którą nagrał płytę. Aktualnie współpracuje z grupą 40% bluesa, Przystankiem Mrówkowiec i Wojtkiem Klichem.
Wojtek Klich - gospodarz Festiwalu,
to obecnie jeden z najbardziej wpływowych współczesnych polskich gitarzystów. Jest założycielem i liderem
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formacji „Bardzo Orkiestra”, która budzi do życia jego własne fantazje muzyczne. „Orkiestra” nie jest kolejnym
zwykłym polskim zespołem bluesowym. Orkiestra stanowi środowisko
dla nieoficjalnych spotkań amatorów
i profesjonalnych muzyków z rodzinnego miasta Wojtka – Tarnowa.
Tomasz Organek – polski muzyk,
kompozytor, wokalista i autor tekstów, znany jest przede wszystkim
z występów w zespole SOFA, którego
był współzałożycielem. Do 2012 roku
wraz z grupą nagrał trzy albumu studyjne, a także otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyka w kategorii Nowa Twarz
Fonografii. Od 2013 roku tworzy w ramach projektu Ørganek.
Rynek. Wstęp wolny.

22 sierpnia, godz. 11.00-15.00
II Tarninowe Koralobranie
Rodzinny blok rekreacyjny
„I Tarnowskie Śniadanie na Trawie”
z cennymi nagrodami.
„W krainie tarniny” - animacje, zabawy i konkursy z nagrodami, warsztaty koralowe, nauka tańca, VIII edycja kampanii „Kaski i Odblaski” . Dla
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posiadaczy Karty Miejskiej Premium
– upominki
Park Strzelecki (Ogródek Jordanowski).

22 sierpnia, godz. 19.00-20.00
II Tarninowe Koralobranie
Zumba Fitness z Grupą BZZyk POWER (taniec i zabawa dla w wszystkich)
Tarnowski rynek.

22 sierpnia, godz. 19.00
„Emanacje” Dawid Lubowicz
Jazz Ensemble
Dawid Lubowicz pochodzi z zakopiańskiej rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Jest laureatem
wielu festiwali i konkursów, m.in. Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypków Jazzowych im. Zbigniewa Seiferta (III nagroda oraz nagroda specjalna Europejskiego Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego).
Od kilku lat jest związany z orkiestrą
Teatru Muzycznego Roma, współpracuje z Teatrem Powszechnym i Narodowym w Warszawie oraz jako aranżer-kompozytor z Operą Novą w Bydgoszczy. Jest solistą w projekcie Christophe’a Voise Missa Brevis. Od 2015
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r. jest skrzypkiem zespołu Bester Quartet. Współtworzył następujące zespoły: Opium, alTango, Lubowicz Jazz
Quartet, East Wall Jazz Quartet i Atom
String Quartet. W skład zespołu,
oprócz Dawida Lubowicza, wchodzą
wybitni i niezwykle kreatywni muzycy polskiej sceny jazzowej: Krzysztof
Herdzin, Cezary Konrad, Robert Kubiszyn (Krzysztof Herdzin Trio) i Krzysztof Lenczowski. Koncerty na festiwalu EMANACJE będą pokazem przedpremierowym mającej się wkrótce
ukazać płyty My Music World. Jest to
pierwszy solowy album Dawida Lubowicza, stanowiący syntezę wieloletnich doświadczeń muzycznych.
Rynek. Wstęp wolny.

22 sierpnia, godz. 20.30
Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków
„Kiler” i ” Poranek Kojota”
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

23 sierpnia, godz. 15.00
„Spacerki po Tarnowie”
„Ceramicznym szlakiem” – Barbara
Bułdys, pracownik Muzeum Okrę-
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gowego w Tarnowie. W programie
m. in. oprowadzanie po wystawie
„Łysogórski eksperyment. Ceramika
artystyczna dla architektury” (BWA).
Po oprowadzaniu: O!kładzina rodzinne warsztaty
(zapisy i prowadzenie: Aleksandra Kubisztal tel. 606-146-520, szczegóły i aktualności / www.bwa.tarnow.pl)
Zbiórka przed BWA w Parku Strzeleckim.

23 sierpnia, godz. 19.30

www.kultura.tarnow.pl
Koszt tygodniowych zajęć to 200 zł,
w tej cenie oprócz zajęć warsztatowych dodatkowo znajduje się voucher
na spektakl familijny oraz dwudaniowy obiad.
Dodatkowe informacje na temat
warsztatów można uzyskać w Biurze
Organizacji Widowni – tel. (14) 688
32 87, tel. kom. 784 976 026, e-mail:
promocja@teatr.tarnow.pl.
Teatr im. L. Solskiego. Koszt: 200 zł.
27 sierpnia,
godz. 13.00–18.00

Letnie Potańcówki
w Amfiteatrze

BRUK dla SZTUK
czyli sierpniowe spotkania
ze sztuką ulicy

Amfiteatr, ul. Kopernika 4. Wstęp wolny.
24-28 sierpnia, godz. 9.00
Warsztaty teatralne
na zakończenie wakacji
Aktorzy Solskiego zapraszają do
udziału w warsztatach teatralnych
– ich program obejmuje ćwiczenia
z emisji głosu, interpretacji wierszy
i treningi przed mikrofonem, a także
podstawy ruchu scenicznego.
Warsztaty są przeznaczone dla dzieci
w wieku 6-12 lat. Czas trwania – od 24
do 28 sierpnia w godzinach od 9.0014.00. Liczba miejsc ograniczona.

W programie m. in. kuglarskie sztuczki, szczudlarze, żywe rzeźby, kataryniarz, rysowanie karykatur oraz grajkowie na ulicach Tarnowa (Wałowa,
Plac Sobieskiego, Lwowska).

30 sierpnia, godz. 15.00
„Spacerki po Tarnowie”
„Śladami Tadeusza Kantora” – Dorota
Krakowska, córka T. Kantora.
Zbiórka przed Tarnowskim Centrum Informacji, Rynek 7.

sierpień 2015

KULTURA

Bezpłatne przejażdżki powozem
konnym w każdy czwartek i piątek
sierpnia (6,7,13,14,20,21,27) w godz.
14.00-16.00, ul. Wałowa (przystanek początkowy od ul. Lwowskiej ).
Organizator – Fundacja Klikowska
Ostoja Koni Polskich. Przy niesprzyjającej pogodzie przejażdżki zostaną przeniesione na inny termin.
Projekt realizowany z budżetu
Miasta Tarnowa
WAKACJE
W BIBLIOTECE
Kangurzym skokiem
przez Australię
w programie m. in.:
- „walka o przetrwanie” w australijskim buszu
- poszukiwanie interesujących zwierząt i roślin
- „spotkanie” z Aborygenami, ich wierzeniami i kulturą
- „wspinaczka” na „góry z wieloma
głowami”
- odwiedziny sąsiadów własnoręcznie
zbudowanym samolotem
- „walka kangurów”
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6
poniedziałki, środy, piątki,
godz. 11:00-12:00.
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Warsztaty
decoupage
zajęcia plastyczne dla młodzieży
i osób dorosłych. W programie: nauka
techniki decoupage od podstaw dla
osób uczestniczących w warsztatach
po raz pierwszy, nauka malarskiego
decoupage dla osób, które wcześniej
brały udział w zajęciach w bibliotece
lub innych placówkach kultury. Każdy
uczestnik powinien posiadać własne
materiały plastyczne.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, kontakt tel. 14
688-8029
środy, godz. 15:00 – 17:00.
Czytanie
na trawie
piąta edycja popularnych plenerowych
zajęć literackich, które tradycyjnie odbywają się na terenach zielonych wokół gmachu CSM. W programie: głośne
czytanie utworów znanych autorów literatury dziecięcej, wesołe zgadywanki i rebusy literackie, zabawy integracyjno-ruchowe oraz malowanie twarzy farbami. Dzieci mogą także przynosić własne książeczki do samodzielnego, głośnego czytania.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1
środy i piątki, godz. 10:00 – 12:00.
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Piórem i wodą.
Pejzaże i abstrakcje

zajęcia plastyczno-edukacyjne dla
dzieci i młodzieży. Na dużej planszy
z logo MBP tworzymy w technice collage społeczność biblioteczną. Zajęcia, poprzez zabawę w małą biblioteczną wspólnotę, mają na celu uaktywniać czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży oraz promować tarnowską bibliotekę.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, kontakt tel.
14 688-9046.
17-31 sierpnia: wtorki, czwartki, godz.
11:00 – 13:00.
Bricolage
zabawy z książką – tworzenie opowieści przy użyciu różnych materiałów. W trzech pudełkach znajdują się: 1 – tytuły bajek i imiona bohaterów, 2 – rekwizyty występujące
w znanych bajkach, 3 – przedmioty
codziennego użytku. Każde dziecko losuje po jednym przedmiocie
z każdego pudełka i układa swoją
opowieść rozpoczynając ją od słów:
dawno, dawno temu…
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, kontakt tel.
14 688-9046
17-31 sierpnia: wtorki, czwartki, godz.
11:00 – 13:00.

woda, atrament oraz pióro wieczne
to zestaw mediów, które będą główną atrakcją zajęć wakacyjnych w Filii
nr 18. Proponujemy naszym uczestnikom wykonanie obrazów przy pomocy dość innowacyjnej techniki plastycznej: najpierw strzykawką pobieramy wodę, nanosimy ją na kartkę
papieru, rozdmuchujemy, wprawiamy w ruch, obserwując, jakie utworzy wzory; następnie przy użyciu pióra
wiecznego nadajemy obrazowi koloru i wyrazistości. Efekty będą nieoczekiwane! Stawiamy na spontaniczność,
pobudzamy wyobraźnię plastyczną!
Zamierzamy dobrze się bawić!
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
wtorki, czwartki godz. 11:00 – 12:00.
WYSTAWY – do zwiedzania
w BIBLIOTECE
Świat malowany
kolorami wiosny
wystawa prac plastycznych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 18 biorących
udział w konkursie o tym tytule.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, wystawa czynna do końca sierpnia.
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Miejsca Pamięci Narodowej
Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej
w ystawa prac fotograficznych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 18
biorących udział w konkursie.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, wystawa czynna do końca sierpnia.
Malarstwo i rysunek artystyczny
wystawa uczestników zajęć plastycznych w pracowni Art Akademia Pałac
prowadzonej przez Barbarę Leszczyńską przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
Czytelnia Naukowa, ul. Krakowska 4, wystawa czynna do końca sierpnia.
Ile słońca w słoneczniku…
wystawa pokonkursowa prac plastycznych.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, wystawa czynna do
końca sierpnia.
Tarnów portretem malowany
wystawa malarstwa Marty Łąk, malarki, dekoratorki wnętrz, nauczycielki zajęć artystycznych w Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Pisze ikony, maluje obrazy o tematyce sakralnej, maluje
również portrety przyjaciół, krewnych
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i znajomych, ale ma w swoim dorobku także portrety postaci historycznych związanych z naszym miastem.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116, wystawa czynna
do 15 września.

INNE PROPOZYCJE BIBLIOTEKI
Książka przyjedzie do Ciebie – Książka na telefon – dowóz książek do domów, dla osób niesprawnych ruchowo i starszych. Wizyty uzgadniane telefonicznie.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul.
Staszica 6, tel.: 14 6888-8023 – Starówka i Strusina
(w drugą środę miesiąca)
- Filia nr 1, ul. Gumniska 28, tel.: 14
688-8029 – Gumniska
- Filia nr 8, ul. Traugutta 1, tel.: 14 6562588 – Mościce
- Filia nr 8, ul. Traugutta 1, tel.: 14 6562588 – Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Czarna Droga 48 (w pierwszą środę miesiąca)
- Filia nr 14, ul. 25-lecia PRL, tel.:
14690-4505 – Os. 25-lecia PRL (rejon
ul. Lwowskiej i Słonecznej)
Informujemy, że terminarz wydarzeń może ulec zmianie. Prosimy
weryfikować wydarzenia na www.
kultura.tarnow.pl i na afiszach.
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