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Warsztaty
ozdób
bożonarodzeniowych
Zajęcia przygotowane są dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
klas nauczania zintegrowanego. W ramach warsztatów, uczestnicy wykonują współczesne dekoracje bożonarodzeniowe. W bieżącym roku
proponujemy dekoracje wykonywane m.in. z drutu i ozdobnych sznurków. Będą to choinki, dzwonki, bombki, kwiatki, gwiazdki, itp. oraz ozdoby,
które uczestnicy wykonają według
własnych pomysłów. Na zakończenie upieczemy ozdobne świąteczne
pierniczki. Wymagana wcześniejsza
rezerwacja.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Bilety: 6 zł.

Do 19 grudnia
„KOCHAM! TARNÓW cd.”
Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na odnowioną wystawę
fotografii „Kocham Tarnów cd.”,
która została zrealizowana przy
wsparciu M uzeum Ok ręgowe go w Tarnowie oraz Tarnowskie-

www.kultura.tarnow.pl
go Towarzystwa Fotograficznego.
Po raz kolejny zapraszamy Państwa
na wyjątkową wystawę fotograficzną
prezentującą zmiany jakie na przestrzeni lat zaszły w Tarnowie. Tym razem zatytułowaną „Kocham! Tarnów
cd.”, która jest rozszerzona w stosunku do pierwotnej wersji wystawy prezentowanej siedem lat temu, o nowe
zdjęcia i kolaże fotograficzne oraz
o nowe materiały audio i video, które związane są z Tarnowem.
Galeria TCK, Rynek 5. Bilety: 1-2 zł
3,4 grudnia,
godz. 9.00 i 11.00
„Zimowa Przygoda”
Krzysztof Orski
Spektakl teatralny.
Teatr „Rabcio” z Rabki.
Gdy za oknem pada śnieg, a Babcia
zrobiła juz ciepłe rękawiczki i szaliki
dla całej rodziny, największym marzeniem dzieci jest zabawa na śniegu. A najlepszą zabawą jest ulepienie
bałwanka. Ale nasi bohaterowie dali
Bałwankowi SERCE. Zima jest piękna.
A kto nie wierzy, nich przyjdzie i zobaczy. Gorąco zapraszamy.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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3 grudnia, godz.19.00

Polsko-duński zespół wykonujący
kompozycje Malwiny Kołodziejczyk.
Twórczość liderki grupy, tarnowianki,
inspirowana jest polską muzyką klasyczną, folkową, współczesną muzyką
klasyczną, eksperymentalną, jazzem,
free jazzem, elektroniką, punk rockiem, a także Skandynawią, w której
wszyscy członkowie zespołu mieszkają i studiują w duńskim Syddansk Musikkonservatorium.
Malwina Kołodziejczyk to saksofonistka, improwizatorka, kompozytorka.
Skład zespołu: Malwina Kołodziejczyk
-saksofon tenorowy, Bartosz Czarniecki - saksofon altowy, Wojciech Morelowski - trąbka, Andrzej Jarosiński – puzon, Łukasz Borowicki – gitara, Mariusz Praśniewski – kontrabas,
Bue Gundersen – perkusja.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bezpłatne wejściówki.

4 grudnia, godz.19.00
Musicalowa Gala Teatru Broadway
ArtFest 2015

Taniec, śpiew, porywająca muzyka,
entuzjazm, 30 artystów, 250 barwnych kostiumów, pióra, fraki, suknie. To wszystko co w musicalu najlepsze zobaczą Państwo w barwnym widowisku o charakterze musicalowo - rewiowym w wykonaniu Teatru Broadway.
W repertuarze widowiska znalazły się
największe hity rewiowe z lat 20, 40,
60 i 80 - tych, fragmenty z musicali
oraz znane songi. W programie są także ponadczasowe, współczesne, soulowe utwory oraz wiele innych lubianych przebojów muzyki popularnej.
Teatr Broadway to zespół młodych artystów prezentuje umiejętności wo-
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„Malwina Kołodziejczyk Septet”
ArtFest 2015
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kalne i taneczne a bogaty repertuar
spektaklu zawiera wiele wątków romantycznych i komediowych.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 50-60 zł

KALENDARZ KULTURALNY GRUDZIEŃ 2015

4 grudnia, godz.20.00
Totentanz & Need More Clouds

www.kultura.tarnow.pl
tecznych oraz recyklingowe warsztaty tworzenia rękawiczek i czapek ze
swetrów.
Każdy z warsztatów odbędzie się
w grupie wiekowej 16+:
Warsztaty tworzenia ozdób i maskotek świątecznych
5 grudnia (sobota) - Grupa I: 12.0014.00
Warsztaty recyklingowe tworzenia rękawiczek i czapek ze swetrów
5 grudnia (sobota) - Grupa II: 15.0017.00
Liczba miejsc ograniczona.
Pracownia TCK, Rynek 5. Bilety: 30 zł

5 grudnia, godz. 15.00
„Lokomotywa II” J. Brzechwa,
A. Fredro, M. Konopnicka,
J. Tuwim

Koncert.
Klub Garage, Rynek 16. Bilety: 25 zł

5 grudnia, 12.00, 15.00
Szyjemy…
PracOFFnia – Warsztaty Animacji
Czasu Wolnego
Grudniowe warsztaty związane są
z szyciem, ale to zupełnie nowa odsłona sztuki krawieckiej. Tym razem tuż
przed mikołajkami odbędą się warsztaty tworzenia ozdób i maskotek świą-

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

5,6 grudnia, godz. 16.30
Intensywne warsztaty tanga
Zajęcia poprowadzą nauczyciele
z krakowskiej szkoły tanga - Tango
Nuevo.

grudzień 2015

Zapraszamy wszystkie osoby, które
chcą się nauczyć tanga oraz tych, którzy poznali już tango i chcą doskonalić swoje umiejętności. W tej edycji
warsztatów oprócz lekcji tanga proponujemy Państwu milongi, które również poprowadzą nauczyciele z Tango
Nuevo. Program przewiduje lekcje dla
dwóch grup - początkującej w soboty
i średnio-zaawansowanej w niedzielę
oraz sobotnie milongi.
5 grudnia dla osób początkujących:
godz. 16.30 i 18.00, godz. 21.00 - milonga, praktyka
6 grudnia dla osób średnio-zaawansowanych: godz. 16.30 i 18.00
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Karnety 90 zł. Milonga wstęp wolny.

5 grudnia, godz. 17.00
Mikołaj z Laponii
Prosto z fińskiego miasta Rovaniemi na kole podbiegunowym do Tarnowa przyjedzie najsympatyczniejszy mieszkaniec Laponii – Mikołaj.
Oczekiwany przez dzieci z całego
świata gość zjawi się na tarnowskim Rynku, by spotkać się z najmłodszymi mieszkańcami miasta oraz
wziąć udział w uroczystym zapaleniu
światełek na ogromnej choince usta-

5

wionej przy Ratuszu. Nie zabraknie
występów, słodyczy dla najmłodszych
oraz zdjęć z Mikołajem, który obiecał,
że przywiezie tarnowskim dzieciom
ciepłą atmosferę nadchodzących
świąt. Mikołaj z Laponii dzień później
odwiedzi jeszcze Kraków.
Rynek. Udział bezpłatny.

5,6 grudnia godz. 18.00
Kabaret NaTenCzas
„Recepta na ból głowy”
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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„Och i ach –to są wiersze,
że aż strach”
Dziecięcy Salon Poezji Małgorzaty
Strzałkowskiej czytają Monika Wenta i Jerzy Pal
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Wstęp wolny.

6 grudnia godz.15.00
„Lokomotywa II” J.Brzechwa,
A.Fredro, M.Konopnicka,
J.Tuwim
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

6 grudnia godz.19.00
Hanna Banaszak
ArtFest 2015

cek Szwaj - piano, Zbigniew Wrombel - bas, Andrzej Mazurek - instrumenty perkusyjne, Krzysztof Przybyłowicz - perkusja.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 50-60 zł

8 grudnia, godz. 11.00
Gustaw Herling-Grudziński
„Inny świat”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

10,11 grudnia, godz. 9.00, 11.30

Koncert piosenkarki jazzowej i estradowej. Artystka wykonuje standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej lat 20. i 30. oraz nowe piosenki,
nierzadko pisane specjalnie dla niej.
Jest również poetką. W koncercie
wystąpi z zespołem w składzie: Ja-

Lewis Caroll
„Alicja w Krainie Czarów”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

grudzień 2015

10,11 grudnia, godz.18.00
Agnieszka Osiecka
„Apetyt na Czereśnie”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

10 grudnia, godz. 18.30
Jarosław Fliciński
CASA-COSMOS. HOMEMADE
PAINTINGS 2010-2015
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na papierze, obiekty i fotografie. Obrazy powstały niemal na przeciwległym biegunie kontynentu, w portugalskim Esteval, gdzie artysta mieszka i pracuje.
Poza galerią, wystawa ma swoją cześć
w przestrzeni miasta – wokół Mauzoleum gen. Bema oraz w witrynie blisko Rynku, gdzie w Muzeum Okręgowym przechowywane są fragmenty
Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki.
Postać gen. Bema – biografia i legendy – stały się nieoczekiwanym tarnowskim kontekstem wystawy.
Jarosław Fliciński (ur. 1963 w Gdańsku) studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a następnie na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom 1991).
Mieszka i pracuje w Warszawie i Esteval w Portugalii.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny.

10 grudnia, godz.20.00
BIG BAND
ROŻNÓW
Wernisaż wystawy, która sumuje
ostatnie lata twórczości Jarosława Flicińskiego. Prezentuje obrazy, prace

Koncert z cyklu Jazzowe Czwartki.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.
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Jarosław Fliciński
Spacer z artystą po wystawie „Casa-Cosmos” i zwiedzanie „Panoramy
Siedmiogrodzkiej” Jana Styki z dyrektorem Muzeum Okręgowego A.
Szpunarem.
Zbiórka na Placu Kazimierza. Udział bezpłatny.

11 grudnia, godz.18.00
„Rowerowe Jamboree”
Spotkanie z cyklu „Za horyzont domu”
- sztafeta rowerowa z Polski do Japonii.
Goście: Kasia Pietruszyńska, Zbyszek Popowski i Norbert Skrzyński.
W 2015 roku odbył się śmiały projekt
podróżniczy - rowerowa sztafeta, organizowana przez Stowarzyszenie
Afryka Nowaka oraz Fundację Świa-

www.kultura.tarnow.pl
towe Jamboree. 210 dni trwała wyprawa podróżników i harcerzy z Polski do Japonii. Przejechali 12 321 kilometrów, odwiedzili trzynaście krajów, przekraczając dwanaście granic,
w siedmiu strefach czasowych.
W sztafecie wzięło udział 29 rowerzystek i 27 rowerzystów. Spośród kilkudziesięciu uczestników sztafety gościć
będziemy trójkę z nich.
Na spotkaniu będzie można przejechać się sztafetowym rowerem i obejrzeć wystawę zdjęć, która przekrojowo
opowiadać będzie o całej, siedmiomiesięcznej wyprawie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 10 zł.

11 grudnia, godz. 20.00
Czerwone Gitary
Koncert
Zespół, który od blisko 50-ciu lat
wzrusza nas swoimi piosenkami. Już
trzecie pokolenie Polaków śpiewa
ich przeboje. W ponad 2 godzinnym
programie zabrzmią m.in. takie hity
jak: „No bo ty się boisz myszy”, „Ciągle pada”, „Płoną góry, płoną lasy”,
„Nie spoczniemy”, „Takie ładne oczy”,
„Tak bardzo się starałem”. Muzycy
przeniosą również na scenę obszer-
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12 grudnia, gODZ.18.00

ne fragmenty piosenek Krzysztofa
Klenczona. Występy zespołu są zawsze bardzo gorąco przyjmowane
przez widzów, i dostarczają wyjątkowych wzruszeń, a wieloletnie sukcesy i osiągnięcia zespołu, uczyniły go
Laureatem Plebiscytu na najpopularniejszy Polski Zespól XX wieku.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Gumniska
28. Bilety: 55-60 zł

12,13 grudnia, godz. 16.30
Intensywne
warsztaty tanga
Drugie spotkanie.
12 grudnia dla osób początkujących:
godz. 16.30 i 18.00, godz. 21.00 - milonga, praktyka
13 grudnia dla osób średnio-zaawansowanych: godz. 16.30 i 18.00, godz.
21.00 - milonga, praktyka.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Karnety 90 zł. Milonga wstęp wolny.

Wykład Jakuba Banasiaka (Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie).
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny.

12 grudnia, gODZ.18.00
„Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”
Spektakl baletowy z udziałem artystów
Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu to jedna z najpiękniejszych
baśni w baletowym wykonaniu. Losy
pięknej, lecz znienawidzonej przez złą
macochę Śnieżki oraz siedmiu krasnoludków dostarczają widzom w każdym
wieku niezapomnianych wrażeń.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 60-70 zł.

13 grudnia, godz. 15.00, 18.00
Wieczór Teatralny „Raz, dwa,
trzy…szukam”

Przedstawienie zrealizowane przez
Teatr Tuptusie inspirowane jest au-
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po wielkiej zmianie”

10

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl
14 grudnia, godz. 9.00, 11.00
„Raz, dwa, trzy…szukam”
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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Teatralnych
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Darmowe wejściówki.

14 grudnia, godz. 17.30, 20.30
„Złodziej”

tentycznymi wydarzeniami, które
miały miejsce na terenie Tarnowa
podczas II wojny światowej. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Darmowe wejściówki.
13 grudnia, godz. 20.00

Komedia jednego z najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka z muzyką Krzysztofa Komedy w gwiazdorskiej obsadzie z udziałem Cezarego
Żaka, Izabeli Kuny, Renaty Dancewicz, Jacka Braciaka, Rafała Królikowskiego. Inteligentna fabuła
i przede wszystkim mnóstwo humoru.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 70-80 zł.

14 grudnia, godz. 18.00
„Alternatywne Trójmiasto lat 80.”

„A mury runą…”.
Aktorzy śpiewają.

Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10 zł

Wykład Roberta Jarosza (Muzeum
Sztuki Nowoczesnej).
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Wstęp
wolny.

grudzień 2015

14 grudnia, godz. 18.00, 20.30
Kabaret Ani Mru Mru
Nowy program: „Skurcz”
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Marcin Wójcik - znany też jako Stanisław Dziąsło. Pomysłodawca i założyciel formacji. Najpopularniejszy tleniony blondyn w Polsce.
Michał Wójcik - kabareciarz i mim
w jednej osobie. Obdarzony niezwykłym urokiem osobistym. Potrafi
z przekonaniem zagrać zarówno Tofika, jak i gumową lalkę.
Waldemar Wilkołak - dźwiękowiec,
osoba„do wszystkiego” i podpora moralna grupy. No cóż… jaka podpora,
taka moralność…
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 60 zł

15 grudnia, godz. 9.00
„Inny Świat”
Gustaw Herling-Grudziński
Pochodzą z Lublina. Nie są spokrewnieni. Największe przystojniaki wśród
kabareciarzy i najlepsi kabareciarze
wśród przystojniaków. Kupują serca
widowni od pierwszego wejrzenia,
zwłaszcza jej damskiej części. Są zaprzeczeniem stwierdzenia, że najbardziej beznadziejny zespół rockowy
ma więcej gotowych na wszystko fanek niż najlepszy nawet kabaret. Ani
Mru Mru mają mnóstwo fanek i fanów w całym kraju. A także poza nim.

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

15 grudnia, godz. 15.00
„Patent na uśmiech”
Kabaret PIN
Program kabaretowy w wykonaniu
grupy teatralnej PIN z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej
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Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Patent na uśmiech” to pogodne
i bezpretensjonalne wykonanie tekstów znanych satyryków przez niezmiernie utalentowanych słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy i życzymy pogody ducha.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Wstęp wolny.

16-18 grudnia godz. 9.00, 11.00

www.kultura.tarnow.pl
17 grudnia, godz.20.00
Leliwa Jazz Band
&Tadeusz Petrow
Jazzowy opłatek.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.

19,20 grudnia, godz. 16.30
Intensywne
warsztaty tanga

„Księga Lasu”
Wojciech Graniczewski
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

16 grudnia, godz. 18.30
Salon Zimowy ZPAP
Wigilia środowisk twórczych.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

17,18, grudnia, godz. 18.00
„Gwiazda” Helmut Kajzar
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

Trzecie spotkanie.
19 grudnia dla osób początkujących:
godz. 16.30 i 18.00,
20 grudnia dla osób średnio-zaawansowanych: godz. 16.30 i 18.00, godz.
21.00 - milonga, praktyka.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Karnety 90 zł. Milonga wstęp wolny.
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19,20 grudnia, godz. 18.00
Kabaret NaTenCzas
„Recepta
na odchudzanie”

20 grudnia godz. 11.00
„Żywoty równoległe”
Salon Poezji: Jarosław Iwaszkiewicza
i Jacek Dehnel. Czytają: Kinga Piąty
i Tomasz Wiśniewski.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Wstęp wolny.

20 grudnia, godz. 18.00
Dziadek
do orzechów
Opera Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Centrum Sztuki Mościce pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka z piaskowymi animacjami tworzonymi
na żywo.
Piaskowe animacje wykonywane
przez grupę artystów, potrafiących
wykreować oryginalne i wyjątkowe

oprawy artystyczne. Aby osiągnać
cel łączą: malarstwo, animację, rysunek w najciekawszej formie, a wszystko to zostaje dopełnione muzyką na
żywo, potęgującą efekt niezapomnianego pokazu.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 50-60 zł.

21,22 grudnia
Jarmark Bożonarodzeniowy.

ul. Wałowa
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21 grudnia, godz.19.00

25 grudnia, godz. 1.30

„Podróż
do wnętrza pokoju”
Michał Walczak

ROCKOWE O!PŁATECZKI
WOJTKA KLICHA

Spektakl teatralny.
Teatr „OdMowy”
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 18 zł

22 grudnia
Wigilia
na Rynku

Rynek.
22 grudnia godz. 15.00
„SOLSKI
KOLĘDOWO”
Na schodach tarnowskiego teatru odbędzie się niezwykłe muzyczne spotkanie. Kolędy zabieganym tarnowianom, zaśpiewają aktorzy Solskiego. Ujmująca, spokojna melodia kolęd daje chwilę wytchnienia i pozwala zatrzymać się na moment by poczuć
prawdziwą aurę świąt.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza 4.

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 niezwykle klimatyczne i oryginalne granie
kolęd, a także autorskich „piosnek kolędowych” Wojtka Klicha.
Podczas tegorocznej edycji wystąpią:
Wojtek Klich - wokal, gitara, Magdalena „Ruda” Stalmach – wokal, Jakub Dworak - gitara basowa, kontrabas, Damian Niewiński - perkusja
oraz zaproszeni goście.
Piwnice TCK, Rynek 5. Bilety: 35 zł
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27 grudnia, godz.19.00
„Podróż do wnętrza pokoju”
Michał Walczak
Spektakl teatralny.
Teatr „OdMowy”
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 18 zł

daje kilka niezmiernie ważnych pytań
o naszą moralność, wartości. A właściwie o to, czy te słowa mają jeszcze jakieś znaczenie?
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 40 zł

31 grudnia, godz. 23.00
Sylwester na Rynku

31 grudnia, godz. 19.00
„Bunia” Roberto (Tito) Cossa
Spektakl teatralny - pokaz przedpremierowy.
Tytułowa Bunia jest seniorką wielopokoleniowej rodziny włoskich emigrantów w Argentynie. Skończyła sto lat. Jej
egzystencja ogranicza się do jedzenia.
Pochłania ogromne ilości pożywienia,
czym doprowadza całą rodzinę do tragedii. Tak w kilku słowach można streścić warstwę fabularną sztuki Roberto Cossy. Ta sprawnie napisana niemal czterdzieści lat temu tragikomedia nabiera nowych znaczeń. Możemy w niej dojrzeć bardzo aktualny obraz Europy z jej palącymi problemami.
Starzenie się społeczeństwa. Rozchwianie systemu gospodarczego. Problemy
z imigracją. Pogłębiające się podziały
społeczne. Nade wszystko jednak za-

15

Muzyka i pokaz sztucznych ogni.
Rynek

Informujemy, że terminarz wydarzeń
może ulec zmianie. Prosimy weryfikować wydarzenia na stronach organizatorów, na www.kultura.tarnow.pl
i na afiszach.
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