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1-4 marca, godz. 10.00

4 marca, godz. 18.30

Molier „Skapiec”

Salon wiosenny

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

Wernisaż wystawy.
BWA w Tarnowie oraz ZPAP Okręg Tarnowski już po raz trzeci zapraszają na
wystawę konkursową salonu. Każdej
edycji towarzyszy hasło tematyczne,
które bezpośrednio lub tylko symbolicznie ma stanowić inspirację dla powstałych prac. Tegoroczne hasło brzmi:
„Nie-Miejsca – Hipernowoczesność”.
BWA w Parku Strzeleckim, ul. Słowackiego 1.
Wstęp wolny.

2-4 marca, godz. 18.00
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Mikita Valadzko „Labirynty”
Bóg. Honor. Emigracja.

5-7 marca, godz. 18.00
Roberto (Tito) Cossa „Bunia”
Spektakl teatralny.
5 marca po spektaklu spotkanie z reżyserem i aktorami.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

5 marca, godz. 18.00
„Operetki Czar”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej.
Wystąpią soliści, orkiestra, pary baletowe oraz chór. Wykonają najsłynniej-
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sze kompozycje Johanna Straussa,
Emericha Kalmanna, Franciszka Lehara, Giacomo Pucciniego i innych.
W grudniu 2009 roku Teatr obchodził
swoje 75. urodziny i otrzymał status
Opery Narodowej. Na scenie Operetki Kijowskiej z powodzeniem wystawiane są klasyczne operetki, musicale współczesne i klasyczne, różne programy koncertowe (pokazy, koncerty,
orkiestra symfoniczna, opera i balet)
oraz wdrażanych jest wiele eksperymentów twórczych.
Orkiestrę poprowadzi - Igor Iaroshenko.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 90-100 zł

6 marca, godz. 12.30
Hinduski Body-Art.
Warsztaty malowania henną
Zajęcia pozwalają na samodzielne wykonanie swojego pierwszego wzoru,
uczą podstaw i są dla całkowicie początkujących. Na warsztaty składa się:
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teoria i historia henny, zasady pielęgnacji wzorów, przegląd tradycyjnych
stylów, wykonanie zadanych ćwiczeń,
pokaz hennowania, a na koniec wykonanie swojego pierwszego wzoru
pod okiem doświadczonej hennistki.
Warsztaty dla Pań i dla Panów.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 45 zł

6 marca, godz. 15.00
Salon wiosenny
Artyści oprowadzają po wystawie.
BWA w Parku Strzeleckim, ul. Słowackiego 1.
Wstęp wolny.

6 marca, godz. 16.00
„Miara człowieka”
Cinemarzenie
Dramat społeczny niepoddający się
łatwym klasyfikacjom. To historia dojrzałego mężczyzny, którego życie naznaczone jest trudnymi wyborami.
Reżyser Stephanè Brizè kreśli realistyczną opowieść o desperacji i walce o ludzką godność. Fantastyczna,
nagrodzona Złotą Palmą w Cannes,
rola Vincenta Lindona.
Kino „Marzenie”. Bilety: 10 zł
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6 marca, godz. 18.00

Gala z okazji 686. rocznicy lokacji Tarnowa oraz 80. urodzin ks. prof. Michała Hellera.
Wydarzenie uświetni finalista XVII
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Georgijs Osokins. W programie
koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina oraz wręczenie Statuetki „Ambasador Tarnowa”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bezpłatne wejściówki.

dla dzieci połączona z opowieścią
o bajecznym świecie rodem z Zielonej Wyspy, wspólne czytanie baśni irlandzkich, zielone warsztaty
plastyczne.
8 marca „Mostem na Zieloną Wyspę” - zajęcia edukacyjne dla młodzieży przybliżające kulturę i historię Irlandii. Każdy z uczestników
otrzyma specjalne karty pracy pozwalające na usystematyzowanie
zdobytych informacji. Możliwość
poprowadzenia zajęć w języku angielskim.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15 zł

6 marca, godz. 20.00

7 marca, godz. 17.00

Michał Walczak „Podróż
do wnętrza pokoju”

Jan Kawecki
„Gromnicki Nikifor”

Teatr „OdMowy”.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 15-18 zł

Wernisaż wystawy z kręgu ludowej
sztuki nieprofesjonalnej, reprezentowanej przez artystę pochodzącego
z ziemi tarnowskiej. Jan Kawecki jest
samoukiem, przedstawicielem sztuki „naiwnej”. Twórczość artysty, stylem malarskim oraz tematyką, przypomina prace słynnego Krynickiego Nikifora. Są to baśniowe i bajecznie kolorowe ujęcia architektury, jak
również pejzaże, wizerunki świętych,

Gala Urodzinowa Miasta Tarnowa
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7,8 marca, godz. 9.00, 11.00
„Tam, gdzie żyją elfy i olbrzymy”
Warsztaty irlandzkie dla dzieci.
7 marca „W krainie elfów i olbrzymów - prezentacja multimedialna
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7 marca, godz. 18.30

Obraz współczesnej rzeczywistości
bezdomnych ukazany oczami mieszkanki moskiewskiego wysypiska śmieci, Julii. Jeden z ostatnich filmów Hanny Polak, uznanej dokumentalistki, działaczki społecznej, nominowanej do Oscara w 2005 roku za Dzieci z Leningradzkiego. Jej najnowszy
film to nie tylko zapis codzienności,
ale to uniwersalna historia o wchodzeniu w dorosłość. Nadejdą lepsze cza-

sceny rodzajowe. Ekspozycję wzbogaca film o Janie Kaweckim i wydawnictwo – katalog.
Jan Kawecki urodził się 28 lutego
1941 roku w Gromniku. W 1973 roku
zaczął wykonywać barwne rysunki
przedstawiające budowle (ratusze,
rynki, cerkiewki). Osobiste i baśniowe ujęcia malarskie architektury stały się znakiem rozpoznawczym jego
twórczości.
Muzeum Etnograficzne, ul. Krakowska 10.
Wstęp wolny.
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Dokumenty proszę…
„Nadejdą lepsze czasy”
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sy zdobyło m.in. nagrody na festiwalach w Moskwie, Monachium, Amsterdamie, Warszawie i Madrycie.
Kino „Marzenie”. Bilety: 10 zł
8 marca
godz. 10.00,18.00
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Roberto (Tito) Cossa „Bunia”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

8 marca, godz. 19.00
Francuska tragikomedia
„Imię”
Małopolskie Wieczory Teatralne.
Niemłode już małżeństwo zaprasza na
kolację przyjaciół. Zaproszeni goście to
przyjaciel domu, puzonista, brat, błyskotliwy przedsiębiorca oraz jego dużo
młodsza ciężarna partnerka. W tym gronie przebieg spotkania zdawał się przewidywalny. Jednak drobne sprzeczki
przerodzą się w prawdziwą bitwę. Całe
zamieszanie wywoła z pozoru niewinne
pytanie o planowane imię dla dziecka.
Świetnie napisane dialogi, zaskakujące sekrety rodzinne bohaterów, w końcu błahy powód, który generuje wielki

konflikt, uświadamiając bohaterom jak
wiele przegapili w życiu.
Wychodzą na jaw skrywane pretensje,
oskarżenia i tajemnice. Obsada: Małgorzata Foremniak, Wojciech Malajkat, Szymon Bobrowski, Marcin
Hycnar, Dorota Krempa. Po spektaklu w ramach Spisu Treści Poufnych spotkanie z Wojciechem Malajkatem i promocja książki „Wojciech
Malajkat o gust walczę”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 60-70 zł
10,11 marca,
godz. 9.00, 11.30
Antoine de Saint-Exupéry
„Mały książe”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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10 marca, godz.18.00
David Harrower ”Blackbird”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

11-13 marca, godz. 18.00
Marius von Mayenburg
„Brzydal”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

12 marca, godz. 10.00
Gęsie pisanki.
Warsztaty wielkanocne
Zdobienie jaj techniką batikową
(woskową). Roztapianym woskiem
pszczelim i przy pomocy szpilki lub
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malutkiego lejka rysuje się gorącym
woskiem wzory na jajku. Na warsztaty zapraszamy osoby od 16 roku życia.
Należy przynieść ze sobą jajka ugotowane na twardo – koniecznie w jasnych skorupkach!
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł

12-13 i 19 marca
PRACOFFNIA
Obrazy szkłem malowane –
Rusing
Warsztaty Animacji Czasu Wolnego.
Podczas pierwszych trzech godzin
zajęć każdy z uczestników, zaprojektuje kompozycję obrazka, wytnie
szklane elementy, które będą się na
niego składać i zastosuje do ozdobienia fryty i farbę bomblującą oraz
dwie tafle szkła. Tak przygotowany obrazek trafi do pieca, w którym
w temperaturze 800 stopni Celsjusza stopi się w jedną całość. Uczestnicy po tygodniowej przerwie podczas jednej godziny wykończą swoje prace już przy użyciu preparatów stosowanych na zimno. Każde
stworzone dzieło zostanie należycie oprawione i będzie to wspaniała pamiątka z warsztatów.
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Gr. 1, 12.03.06, g. 17.00, 19.03.16, g. 17.00
Gr. 2, 13.03.16, g. 09.00, 19.03.16, g.
19.00
Pracownia TCK. Rynek 5. Bilety: 30 zł

12 marca, godz. 18.00

KALENDARZ KULTURALNY MARZEC 2016

Duan i Comhlan
Spektakl i koncert muzyki irlandzkiej.
Koncert zespołu Duan poprzedzony zostanie przedstawieniem tanecznym „Sylfida” zespołu Comhlan osadzonym w realiach kultury
celtyckiej. Jest to irlandzko-szkockie
show taneczne.
Duan - grupa muzyczna grająca
prawdopodobnie najbardziej tradycyjną muzykę irlandzką w Polsce.
Zespół powstał w 2005 roku i skupia doświadczonych muzyków, którzy stale doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w projektach, warsz-

www.kultura.tarnow.pl
tatach i różnorodnych wydarzeniach
muzycznych (przede wszystkim w Irlandii).
Zespół tworzą: Katarzyna Szyszkowska (skrzypce, wokal), Tomek Urbański (akordeon, bodhran), Łukasz Potoczny (banjo, gitara, wokal) oraz Szymon Białek (gitara).
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 35-45 zł

13 marca, godz. 15.00
„Smok
Bonawentura”
Spektakl w wykonaniu artystów Teatru Banialuka.
Bonawentura jest bardzo wpływowym smokiem, ale to wcale nie
znaczy, że ma na coś wpływ. Wręcz
przeciwnie! Ulega wszystkim wpływom dlatego rodzice decydują, że
mały smoczek musi wyruszyć w samotną podróż, która nauczy go samodzielności w działaniu i myśleniu. W swej podróży przemierza
trzy krainy: Marionetek, Pacyny i Olbrzymów. Smok Bonawentura jest
przedstawieniem skierowanym do
całych rodzin.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 18 zł
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wych, przekładanie słowa na obraz
i sytuację dramatyczną.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15 zł

Cinemarzenie
To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów pierwszej połowy roku.
Spektakularna i pięknie sfotografowana opowieść o walce człowieka
z naturą, o miłości i zemście, utrzymana w realiach XIX-wiecznej traperskiej Ameryki. Za kamerą Alejándro Gonzalez Iñárritu, a w rolach głównych Leonardo DiCaprio
oraz Tom Hardy. Dwanaście nominacji do Oscara!
Kino „Marzenie”. Bilety: 10 zł

13 marca, godz. 16.15
„Zaczarowany Teatr
Wyobraźni”
Warsztaty dla dzieci od 3 do 6 roku życia z Teatrem Banialuka.
Warsztaty poprowadzą aktorzy Teatru, podczas których będzie można
poprzez zabawę poznać magię teatru.
W programie: zabawy i ćwiczenia teatralne, praca z przedmiotem i rekwizytem, budowanie obrazów plastycznych operujących symbolem i metaforą, odkrywanie możliwości głoso-

13 marca, godz. 18.00
Polska Noc Kabaretowa 2016
5 edycja wyjątkowego widowiska kabaretowego, które co roku gromadzi
tysiące widzów w największych miastach kraju.
Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić
w gusta wszystkich fanów kabaretowych, niezależnie od wieku i poczucia
humoru. Na scenie wystąpią: Kabaret Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret K2 w premierowych programach. Imprezę poprowadzi Kabaret Nowaki.
Hala „Jaskółka” ul. Traugutta. Bilety: 70-130 zł

14-18 marca, godz. 9.00
Wystempluj folklor,
Mościce i okolice
Warsztaty w ramach programu BON
KULTURY 2016 dla klas 4-6 szkół podstawowych.
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Celem warsztatów jest zdobycie przez
uczniów wiedzy na temat najbardziej
znanej architektury Tarnowa i okolic,
legend tarnowskich oraz znanych postaci z historii miasta
ponadto w trakcie zajęć dzieci poznają poszczególne stroje regionalne (górali spiskich, podhalańskim i krakowskich), uczestnicy poszerzą umiejętności plastyczne poprzez poznanie
nowych technik: druku wypukłego
(stemple z linorytu) i wklęsłego (technika suchej igły).
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 6 zł

Starostki, przedstawia puszki z różnych stron świata, opakowania z wielu gatunków herbat, akcesoria związane z parzeniem szlachetnego napoju oraz serwisy porcelanowe, w których serwowano herbatę. Ekspozycja
uzupełniona jest porcelaną ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego
w Tarnowie.
Wystawie towarzyszą lekcje muzealne
podczas których dzieci poznają różnorodne gatunki herbat i tradycje związane z jej parzeniem.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Rynek 3.
Wstęp wolny.

14 marca, godz. 18.00

14 marca, godz. 18.30

„Czar herbaty
ukryty w puszce”

Dokumenty proszę…
„Bracia”

Wernisaż wystawy zorganizowanej
w ramach cyklu poświęconemu kolekcjonerstwu. Wystawa z kolekcji Anny

To kameralna opowieść o rodzeństwie
Kułakowskich. O ich burzliwej przeszłości, próbie odnalezienia się w nowej
rzeczywistości, o sile miłości i o tym
co pozostaje niezmienne. To najnowszy film jednego z najważniejszych polskich twórców kina dokumentalnego
i uznanego operatora. Wojciech Staroń
jest nazywany poetą obrazu, który doskonale łączy emocje z formą, a za pomocą kamery pozwala widzom stać
się częścią świata przedstawianego.
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Wystawa czynna od 17 marca do
8 kwietnia w pon.-pt. 10:00 – 18:00,
sob. 10:00 – 17:00, bilety: 1 zł
Galeria TCK. Rynek 5. Wstęp wolny.

Musica Poetica 2016
Festiwal Muzyki
Paschalnej

Za swój najnowszy film twórca został
laureatem nagród wielu festiwali m.in.
w Locarno, Lipsku i Mińsku.
Kino „Marzenie”. Bilety: 10 zł

Od powrotu do sławy, do pożytków
z wirtuozerii.
Skąd wzięła się wirtuozeria? Czy była
wynikiem chęci błyszczenia, samego
tylko podobania się? Czy też raczej
funkcją ekspresji? Barokowa muzyka,
jeżeli zastanowić się nad nią głębiej,
daje odpowiedź jednoznaczną: tak,
wirtuozeria, błyskotliwy, oszałamiają-

16 marca, godz. 18.00
Projekty dyplomowe studentów
architektury
Politechniki Krakowskiej
Wernisaż wystawy.
Wystawa podsumowuje pierwszy rok
współpracy miasta i Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej kierowanego przez prof. Piotra Gajewskiego.
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cy popis, wynika z dążenia do wzbogacenia wyrazu. Pokażą to koncerty
festiwalu Musica Poetica w Tarnowie,
kolejnej odsłony corocznego festiwalu paschalnego. Wśród nich, wydarzenia wyjątkowe.
Program:
środa, 16 marca 2016 r., godz. 19.30
Niccolò Jommelli - Pasja
{oh}ORKIESTRA HISTORYCZNA
Marzena Lubaszka, Piotr Olech, Karol
Kozłowski, Lukas Zeman - soliści
Jan Tomasz Adamus - dyrygent
czwartek, 17 marca, 2016 r.,
godz. 20.00
Violino Solo
Elicia Silverstein - skrzypce
Henry Purcell - Preludium g-moll ZN 773
Georg Philipp Telemann - Fantazja
SOLO,
Heinrich Ignaz Franz von Biber - Passacaglia na skrzypce solo
Johann, Sebastian Bach - Partita nr 6
E-dur na skrzypce solo BWV 1006
Giuseppe Tartini - Sonata g-moll „The
Devil’s” B.g5
piątek, 18 marca 2016 r.,
godz. 19.30
Domenico Scarlatti - Stabat Mater
CAPELLA CRACOVIENSIS
Marcin Świątkiewicz - klawesyn / organy, prowadzenie

www.kultura.tarnow.pl
Girolamo Frescobaldi - Toccata (klawesyn solo)
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Stabat Mater a 8
Sebastián de Albero - Recercata V (klawesyn solo)
Domenico Scarlatti - Sonata K.58 (klawesyn solo)
Domenico Scarlatti - Stabat Mater a 10
sobota, 19 marca 2016 r. godz.
15.00, 16.30, 19.30
Heinrich Ignaz Franz von Biber - SONATY MISTERYJNE
Robert Bachara - skrzypce
Teresa Kamińska - wiolonczela piccolo
Andreas Arend - teorba
godz. 15.00, sonaty 1-5 tajemnice radosne
godz. 16.30, sonaty 6-10 tajemnice
bolesne
godz. 19.30, sonaty 11-15 tajemnice
chwalebne
Bazylika Katedralna. Wstęp wolny.

17 marca, godz. 18.30
Kato „Kle Mens”
Wernisaż wystawy.
Katorga, katoliczka, katować, katolicyzm, katorżniczy. Obsesyjnie dokładne prace Kle Mens odsyłają do świata, w którym ból spotyka się z ekstazą,
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18 marca, godz. 19.30

uległość z siłą, duchowość z cielesnością. Każda z ultraprecyzyjnych prac
rodziła się w bólu przez wiele miesięcy. Malowane na drewnianych deskach obrazy (autoportrety?) przedstawiają nagie ciała katolickich męczennic i ekstatyczek. Kle Mens odwołuje się do dobrze znanych w Polsce motywów religijnych, nadając im
osobisty charakter i poszukując w nich
kontekstów egzystencjalnych, feministycznych i seksualnych. Poza obrazami na wystawę składają się rysunek i wyświetlany w wielkim formacie film, w którym artystka wciela się
w rolę Matki Boskiej, odgrywając we
współczesnej stylizacji pietę. „Kato” to
solowy debiut artystki.
Kle Mens (Klementyna Stępniewska,
ur. 1985) – ukończyła malarstwo na
warszawskiej ASP w 2014 roku pod
kierunkiem profesora Jarosława Modzelewskiego i Igora Przybylskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, filmem.
BWA w Parku Strzeleckim, ul. Słowackiego 1.
Wstęp wolny.

Koncert jazzowy.
Artysta jest jednym z najciekawszych polskich pianistów jazzowych
średniego pokolenia. Konsekwentnie przez lata buduje swój własny
i rozpoznawalny język wypowiedzi oraz pozostaje wierny swoim
wewnętrznych zasadom i ideom.
Polski pianista jazzowy, improwizator,
kompozytor muzyki fortepianowej,
orkiestrowej, teatralnej i filmowej. Absolwent Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ma za sobą występy na największych scenach muzycznych i festiwalach jazzowych świata.
Piwnice TCK. Rynek 5. Bilety: 35 zł.

19 marca, godz. 10.00
Wianki, kurki i motyle
Wiosenne warsztaty rodzinne dla
dzieci (klasy 3-6 SP) i rodziców. Wspólne tworzenie wiosennych ozdób.
W trakcie zajęć zapoznamy się z tym,
co wiąże się z wiosną - co w tym czasie
budzi się do życia, jakie w polskiej tra-
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Sławek Jaskułke
Trio „ON”
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dycji mamy symbole i święta związane
z początkiem tej pory roku. Stworzymy motyle i króliki techniką papieroplastyki, kurki-serwetniki metodą origami, a dorośli stworzą wianki, które
będą mogły pełnić funkcję stroika na
stole wielkanocnym.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15 zł

19 marca, godz. 18.00
Marcin Cecko „Z ziemi włoskiej
do Polski”
Pokaz przedpremierowy.
Fascynująca opowieść o największej
postaci XIX wieku, Napoleonie Bonaparte i jego wpływie na historię Polski.
Ostatnie lata swego życia Cesarz spędził na odizolowanej od świata wyspie
św. Heleny. Tam w otoczeniu przyjaciół
i wrogów rozlicza się z życiem, powoli
zapadając na zdrowiu. Kiedy na wyspę
przybywa Polak, Karol Piątkowski, Napoleon wraca wspomnieniami do czasów współpracy z Legionami Polskimi

www.kultura.tarnow.pl
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zamknięte środowisko wyspy, atmosfera uwięzienia sprzyja fantazjom, majakom, intrygom i romansom. „Z ziemi
włoskiej do Polski” to spektakl o władzy, wielkości, chorobie i upadku.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

20 marca, godz. 16.00
„Carol”
Cinemarzenie
Mówi się, że to najpiękniejszy film
o miłości ostatnich lat. Rozgrywająca
się Nowym Jorku lat 50. historia zakazanego uczucia pomiędzy dwiema
kobietami widziana oczami mistrza
subtelnych portretów Todda Haynesa.
Znakomite, poruszające kreacje Cate
Blanchett oraz Rooney Mary. Sześć
oscarowych nominacji.
Kino „Marzenie”. Bilety: 10 zł

20 marca, godz. 18.00
Marcin Cecko „Z ziemi włoskiej
do Polski”
Prapremiera teatralna.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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21 marca, godz.18.00

22,23 marca, godz. 9.00,11.00

Tomasz Głowacz
„Malarstwo”

„Mój pierwszy teatr”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

David Harrower „Blackbird”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
Wernisaż wystawy z cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej.
Artysta ur. w 1981 r. w Tarnowie. W latach 2003-2009 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł
Sztuki. Na co dzień pracuje w Policealnym Zawodowym Studium Plastycznym w Tarnowie, ucząc młodzież konserwacji detalu architektonicznego. Oprócz tego jego pasją
jest malarstwo. Wystawa czynna do
17 kwietnia.
Galeria „Piwnica pod Trójką” Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Rynek 3. Wstęp
wolny.

30 marca, godz. 9.00 i 11.00
Gustaw Herling-Grudziński
„Inny świat”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

31 marca, godz. 11.00
Marcin Cecko „
Z ziemi włoskiej do Polski”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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