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Do 30 września

Do 28 sierpnia

Permeation
-Przenikanie

Wykrój.
Miasto.
Tarnów.

Prezentując archiwalne zdjęcia społeczności żydowskiej Tarnowa na
tle zdjęć wykonanych współcześnie
w tych samych miejscach, twórcy
chcą przywrócić pamięć o niemal
połowie mieszkańców naszego miasta, którzy mieszkali tu przed II wojną
światową i podczas okupacji.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5. Bilety: 1 zł

Wystawa, której tematem i punktem wyjścia jest moda i ubranie.
Grupa ar tystów i projektantów
mody z Polski, Austrii i USA stworzy dzieła sztuki inspirowane opowieściami, które gromadzą się wokół ubrań i mody.
BWA w Parku Strzeleckim i TCK. Bilety: 1 zł.

Do 31 sierpnia

Do 30 lipca

Zwiedzanie Tarnowa
z przewodnikiem

Wojtek Moskwa
SANSARA Nepal
Wystawa fotografii.
Na wystawę składają się kwadratowe
fotografie, którym towarzyszą osobiste teksty, które autor pisał ponad rok
po wyprawie.
Zawarł w nich historie towarzyszące
ich powstawaniu oraz myśli i autobiograficzne wspomnienia pojawiające
się podczas przygotowywania zdjęć
do wystawy.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5. Bilety: 1 zł

Codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia (wyjątek: 21 lipca) o 12.00 spod
Tarnowskiego Centrum Informacji
rozpoczynają się bezpłatne spacery
z przewodnikiem.
Również codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00
do 12.00 i od 13.00 do 15.00 (wyjątek: 21 lipca oraz 15 sierpnia), a w niedziele i w świąteczny poniedziałek 15
sierpnia od 13.00 do 15.00 na każdego czekać będzie przewodnik w tarnowskiej katedrze.
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1 lipca, godz. 19.00

Do 31 lipca
w każdy wtorek i czwartek.

Jazzowy Rynek

Warsztaty dla dzieci dotyczące produkcji naczyń glinianych. Uczestnicy
po zapoznaniu się z teorią samodzielnie wykonują kopie zabytków glinianych znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Muzeum Okręgowe, Rynek 20-21. Udział bezpłatny.

1 lipca, godz. 14.00
Wałowa STR.ART
Festiwal Sztuki Ulicy
Żywe rzeźby, karykaturzyści/portreciści, muzyka, profesjonalni kuglarze,
żonglerka maczugami, piłkami, chustami, taniec z piłkami i wstążkami, tricki z rola bola, flower stick, diabolo oraz
wirujące talerze, gry planszowe, galeria na chodniku, czytanie poezji i prozy, bookcrossing, kiermasz wydawnictw, zabawy literackie (MegaKsiążka), chiński smok czyli żywiołowy korowód uliczny oraz Teatrzyk kukiełkowy „Gromadka Kubusia Puchatka” dla
najmłodszych.
ul. Wałowa. Udział bezpłatny.

South Silesian Brass Band (Rybnik)
Old Timers (Warszawa)
Jazz Band Ball Orchestra & Stanley
Breckenridge (USA)
Parada nowoorleańska
W lipcowe piątki tarnowski Rynek już
po raz dziewiąty rozkołyszą dźwięki jazzu tradycyjnego. 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.
Jazz Band Ball Orchestra & Stanley
Breckenridge (USA)
JBBO to fenomen na skalę polską
i światową. Trudno znaleźć zespół,
który byłby aktywny przez ponad pół
wieku i wciąż cieszył się niesłabnącym powodzeniem fanów. Ich muzyka jest syntezą jazzu nowoorleańskiego, swingu z elementami bebopu, blu-
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esa, polskiego folkloru i latino. JBBO
współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami obecnie rolę wokalisty
i showmana pełni Amerykanin Stanley Breckenridge.
Stanley Breckenridge (USA)
Koncertował z ogromnym powodzeniem we Francji, w Hong Kongu, na
Węgrzech, w Japonii, Wielkiej Brytanii
i w Polsce. Występuje również na koncertach w Stanach Zjednoczonych.
Oprócz koncertów solo występował
m. in. z wieloma sławami takimi jak
Madeleine Albright, Bill Cosby, Nancy Sinatra, John Travolta, John Wayne.
South Silesian Brass Band (Rybnik)
Zespół z 40-letnim stażem na polskiej
scenie muzycznej. Od kilku lat dzięki rosnącemu zainteresowaniu jazzem tradycyjnym SSBB zaktywizował
swoją działalność koncertową biorąc
między innymi udział w kilku znaczących festiwalach jazzowych w Polsce,
na Węgrzech,

www.kultura.tarnow.pl
Skład zespołu: Adam Abrahamczyk –
trąbka, wokal, Kuba Moroń – puzon,
Daniel Bober - saksofon sopranowy,
Tadeusz Petrow - klarnet, saksofon,
Elżbieta Skrzymowska - skrzypce,
wokal, Leszek Furman – piano, Marian Siwicki – banjo, Piotr Rożankowski – bas, Jerzy „Kali” Wenglarzy - perkusja
Old Timers (Warszawa) jest w polskim jazzie tradycyjnym symbolem
i legendą. Powstał w 1965 r. w Warszawie. Zespół koncertował na wielu festiwalach jazzowych w Europie. W ankiecie czytelników „Jazz Forum” został uznany za najlepszy zespół jazzu tradycyjnego w kraju.
Skład zespołu:Zbigniew Konopczyński – puzon, Jerzy Galiński - klarnet,
Jerzy Kuszakiewicz – trąbka, Paweł
Tartanus - banjo/vocal, Andrzej Zielak - kontrabas
Bogdan Kulig – perkusja, Wojciech
Kamiński – fortepian.
Rynek. Wstęp wolny.

2 lipca, godz. 11.00
„Kształtowanie przez oglądanie”
Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoGospodarczych zaprasza dzieci wraz z
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opiekunami na projekcje bajek. Miła
atmosfera, poczęstunek i rozrywka.
Kawiarnia „Hybryda”, Rynek 22. Wstęp wolny.

3 lipca, godz. 18.00

W programie: Domenico Cimarosa,
Johan Kaspar Mertz, Fernando Sor, Tomaso Albinoni, Johann Ludwig Krebs.
Tarnowski Teatr im. L.Solskiego. Wstęp wolny.

3 lipca, godz. 19.00
Letnie Potańcówki w Amfiteatrze

Amfiteatr ul. Kopernika. Wstęp wolny.
7 lipca, godz. 20.00
Jazzowy Rynek
Jam session
Leliwa Jazz Band i Te Fajne Dziewczyny
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.

7 lipca, godz. 20.30
Festiwal Muzyczne Tarasy

Podczas tegorocznego festiwalu
królować będzie muzyka amerykańskiego Południa czyli country. Country to wolność, melodia i uniwersalne przesłanie. We wszystkie czwartki lipca rozbrzmiewać będzie tradycyjne amerykańskie brzmienie ballad kowbojskich, a także współczesne interpretacje tego nurtu muzycznego. Usłyszymy najlepszych
polskich artystów, którzy od lat
tworzą najsłynniejsze w Polsce wydarzenie promujące country, czyli Piknik Country w Mrągowie i występują na najważniejszych europejskich festiwalach popularyzujących
ten gatunek.
Cezary Makiewicz i Koltersi
Cezary Makiewicz to lider i założyciel
zespołu Koltersi. Jeden z najaktywniejszych muzyków w środowisku
polskiego country. Śpiewa, gra na gitarze, komponuje, pisze teksty. Autor
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hymnu mrągowskiego Pikniku Country„Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”. Tworzy nowoczesne aranżacje
piosenek, świadomie łącząc elementy
muzyki bluegrass, folk i pop.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł. Karnet (na 4 koncerty) - 90 zł.
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8 lipca, godz. 14.00
Wałowa STR.ART
Festiwal Sztuki Ulicy
ul. Wałowa. Udział bezpłatny.

8 lipca, godz. 19.00
Jazzowy Rynek
The Warsaw Dixi
landers (Warszawa)
Hot Swing (Kraków)
Leliwa Jazz Band i Te Fajne Dziewczyny
Parada nowoorleańska
The Warsaw Dixielanders to obecnie jeden z najlepszych polskich zespołów jazzu tradycyjnego specjalizujący się w interpretacji pochodzących
z Nowego Orleanu i Chicago standardów jazzowych, a także polskich szlagierów z lat 30. i 40. Muzycy tworzą-

cy tę formację to weterani polskiego
jazzu, mający za sobą pracę w najlepszych polskich zespołach jazzu tradycyjnego. Skład zespołu: Michał Pijewski - klarnet, wokal, Jerzy Kuszakiewicz - trąbka, wokal, Juliusz Wnuk
– puzon, Ireneusz Kozłowski – kontrabas, Marek Słomiński – banjo, Jerzy Więckowski – perkusja.
Hot Swig
Zespół powstał w 1998 w Krakowie.
Repertuar zespołu obejmuje utwory
Django Reinhardta i Stephana Grappellego, standardy jazzowe oraz polskie i światowe kompozycje utrzymane w stylu Hot Club de France.
Skład zespołu: Wojciech Marcinowski – skrzypce, Marek Piątek – gitara,
Wiesław Prządka – akordeon, Grzegorz Piętak – kontrabas.
Rynek. Wstęp wolny.
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9 lipca, godz. 21.00

10 lipca, godz. 16.00

Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków

Koncerty Letnie w Sali Lustrzanej
„Magiczna trąbka”

Komedie: „Rrrrrr !” i „Seksmisja”
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

Luigi Santo - trąbka
Daniela Gentile - fortepian (Włochy)
W programie: G.Ph. Handel , Joseph
Turbin, Vladimir Pekin, Alexander
Glazunov, Vjacheslav Schelokov,
George Gerswhin
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

10 lipca, godz. 10.00
Wakacyjna Joga na trawie
przed BWA
Spotkania przeznaczone są dla początkujących, jak również tych, którzy już praktykują jogę, dla wszystkich, którzy chcą aktywnie i miło spędzić czas. Na zajęcia zabieramy tylko
wygodny strój i dobry humor, resztę
zapewnia szkoła jogi Manas w Tarnowie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka
Tyrka praktykująca jogę od kilkunastu lat, założycielka szkoły jogi Manas.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

10 lipca, godz. 19.00
Letnie Potańcówki
w Amfiteatrze

Amfiteatr ul. Kopernika. Wstęp wolny.
12 lipca, godz. 19.00
Piotr Wątroba
Wernisaż wystawy.
W ramach realizacji cyklu wystaw pn.
„Galeria Debiutu”.
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

10 lipca, godz. 15.00
„Akt w ART Squacie”
Otwarte zajęcia plastyczne, poświęcone studium nad ciałem i jego pięknem.
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

13 lipca, godz. 15.00
Plenerowe malowanie pejzażu
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Tarnowski Rynek. Otwarte zajęcia.
plastyczne.
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

14 lipca, godz. 20.00

14-22 lipca

Jam session
Joanna Morea & Her Swinging Boys
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a. Wstęp wolny.

Wakacyjne warsztaty APP

KALENDARZ KULTURALNY LIPIEC 2016
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Na warsztaty z Autorską Pracownią Plastyczną Elżbiety i Witolda Pazerów zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież szkolną, w wieku od 8
lat. Wszystkich, którzy mieliby chęć
spędzić czas na plenerowych zajęciach w parku Sanguszków i na tarnowskiej starówce oraz na zajęciach
w pracowni plastycznej malując,
szkicując, tworząc i reinterpretując
pejzaże. Podczas zajęć zapewniona
jest opieka oraz wszystkie niezbędne materiały plastyczne i pomoce
dydaktyczne. Szczegóły na afiszach
i na www.tck.pl
Pracownia TCK i ulice miasta. Bilety: 45 zł

Jazzowy Rynek

14 lipca, godz. 20.30
Festiwal Muzyczne Tarasy

14 lipca, godz. 16.00

Colorado Band
Zespół od 20 lat występuje z powodzeniem na polskich i zagranicznych
scenach. Inspiracją dla stworzenia
własnego charakterystycznego stylu
stał się amerykański rock z elementami country. Potwierdzeniem wysokiej rangi zespołu była nominacja do
reprezentowania Polski na festiwalu
„Europe Country” w Mrągowie, gdzie
zdobył nagrodę publiczności.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł. Karnet (na 4 koncerty) - 90 zł.

Wymiana ciuchów

15 lipca, godz. 14.00

Propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją szafę, znaleźć nowe,
ciekawe ubrania i gadżety!
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

Wałowa STR.ART
Festiwal Sztuki Ulicy
ul. Wałowa. Udział bezpłatny.
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15 lipca, godz. 19.00
Jazzowy Rynek
Drum-Bum (Tarnów)
Old Boys Band (Tarnów)
Joanna Morea & Her Swinging Boys
(Warszawa)
Parada nowoorleańska
Drum-Bum
Zespół perkusyjny złożony z uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
Old Boys Band
Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy weterana tarnowskiego jazzu
puzonisty Romualda Słowika, składa
się z byłych nauczycieli i absolwentów szkół muzycznych. Gra spon-

9

taniczny i radosny jazz w stylu dixieland i swing często wykonując
utwory mało znane lub zapomniane.
Skład zespołu: Grażyna Scheffler –
wokal, Romuald Słowik - lider zespołu, puzon, wokal, Jacek Piskozub
- saksofon altowy i sopranowy, Marian Urban – trąbka, Antoni Guśtak
–piano, Władysław Strejczek - banjo, gitara, Ryszard Kolbusz - gitara basowa, Tytus Jakubowski - perkusja
Joanna Morea & Her Swinging Boys
(Warszawa) to formacja, która powstała jako efekt wspólnych koncertów muzyków, którzy stykali się ze
sobą na scenach. Większość muzyków jest znanymi i cenionymi artystami. Wszystkich łączy miłość do muzyki swingowej i jazzu tradycyjnego.
Skład zespołu: Joanna Morea - wokal, saksofony, flet, Dymitr Markiewicz – puzon, Pawel Tartanus - banjo, wokal, Kuba Olejnik - kontrabas,
Mieczyslaw Mazur - piano, Bent Persson - trąbka (Szwecja)
Rynek. Wstęp wolny.

16 lipca, godz. 18.00
Bojanowicz / Koziak Duo
Koncert w ramach 4 Festiwalu Muzyki Emanacje.

lipiec 2016

KALENDARZ KULTURALNY LIPIEC 2016

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl

10

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl
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DesOrient

Wystąpią wiolonczeliści Magdalena
Bojanowicz i Bartosz Koziak.
Ratusz. Wstęp wolny.

17 lipca, godz. 15.00
„Martwa Natura w Art Squacie”

Koncert zespołu w ramach cyklu
„Na imieninach u Mistrza”
Ulubiony przez kompozytorów Michała Lorenca oraz Jana A.P. Kaczmarka zespół ma na swoim koncie
nagrania ścieżek dźwiękowych wielu filmów m.in: „Quo Vadis”,„Przedwiośnie”, „Złotao dezerterów”. Muzyka zespołu czerpie z folkloru różnych kultur: bałkańskiej, żydowskiej,
ukraińskiej, arabskiej oraz latynoamerykańskiej.
Centrum I. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
Bilety: 25 zł

Otwarte zajęcia plastyczne, poświęcone studium nad martwą naturą.
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

17 lipca, godz. 19.00

17 lipca, godz. 16.00

Letnie Potańcówki w Amfiteatrze.
Amfiteatr ul. Kopernika. Wstęp wolny.

Koncerty Letnie w Sali Lustrzanej
„Zacznijmy od Bacha”

21 – 24 lipca,
godz. 13.00-20.00

Bogdan Kożuszko – akordeon
(Ukraina)
W p r o g r a m i e : J . S . B a c h , D.
Buxtehude,G. Benedetto Platti, D.
Scarlatti, J.Ph. Rameau.
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

Kramy
Jakubowe
Jarmark na ul. Wałowej w ramach
Światowych Dni Młodzieży.
ul. Wałowa. Wstęp wolny.
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21, 22 lipca, godz. 20.30

22 lipca, godz. 16.00

Spektakl
„Credo”

Festiwal Młodych

Spektakl Wspólnoty Cenacolo w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Plac byłej „Kapłanówki”. Wstęp wolny.

21 lipca, godz. 20.30

Prezentacja grup pielgrzymów, występ zespołu folklorystycznego oraz
koncert grupy Siewcy Lednicy w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Tereny przy kościele bł. Karoliny. Wstęp wolny.

22 lipca, godz. 19.00

Festiwal
Muzyczne Tarasy
Alicja Boncol
i Koalicja

GRAciarnia

Alicja Boncol to bez wątpienia najlepszy żeński głos w polskiej muzyce country. Należy do ścisłej czołówki najbardziej uznanych wykonawców gatunku. Ceniona za silny głos o dużej
rozpiętości i czystej intonacji sprawdzający się w szerokim spektrum repertuarowym.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 35 zł. Karnet (na 4 koncerty) - 90 zł.

22 lipca, godz. 14.00

Wieczór poświęcony współczesnym
grom planszowym.
Art Squat, Rynek 15. Wstęp wolny.

23 lipca, godz. 21.00
Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków
Thriller: „Inni” i „Patrol”
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

24 lipca, godz. 10.00
Wakacyjna Joga
na trawie
przed BWA

Wałowa STR.ART
Festiwal Sztuki Ulicy
ul. Wałowa. Udział bezpłatny.
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BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.
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24 lipca, godz. 16.00

28 lipca, godz. 20.30

Koncerty Letnie
w Sali Lustrzanej

Festiwal Muzyczne Tarasy

„W romantycznym nastroju”
Valerio Premuroso - fortepian (Włochy)
W programie: F. Chopin,
O. Respighi, A. Skrajbin
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

24 lipca, godz. 18.30
Koncert Główny ŚDM

Michael Lonstar z zespołem
Michał Lonstar legenda polskiej sceny country, autor tekstów, kompozytor, charyzmatyczny wykonawca. Artysta cieszący się ogromnym szacunkiem zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy Polak,
który występował na prestiżowych
scenach i koncertach w Nashville
(USA), w tym trzykrotnie w Grand
Ole Opry.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł. Karnet (na 4 koncerty) - 90 zł.

29 lipca, godz. 14.00
Wałowa STR.ART
Koncert zespołu Anti Babylon System, Modlitwa Uwielbienia, tańce
z wodzirejem, koncert Iwana Komarenko z dziećmi z Afryki w ramach
Światowych Dni Młodzieży.
Rynek. Wstęp wolny.

Festiwal Sztuki Ulicy
ul. Wałowa. Udział bezpłatny.

30 lipca – 2 sierpnia
Międzynarodowy
Tabor Pamięci Romów

24 lipca, godz. 19.00
Letnie Potańcówki w amfiteatrze

Amfiteatr ul. Kopernika. Wstęp wolny.

Od 1996 r. Muzeum Okręgowe organizuje Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, w formie tradycyjne-

lipiec 2016

KULTURA

go cygańskiego taboru. Jest to w istocie rodzaj pielgrzymki odwiedzającej
miejsca związane z martyrologia Romów w czasie ostatniej wojny. Wędrujący Tabor zatrzymuje się przy
mogiłach pomordowanych Romów i
w miejscach ich egzekucji w Żabnie,
Bielczy, Borzęcinie i Szczurowej. W tej
ostatniej miejscowości jest największa w Polsce masowa mogiła, w której pochowano zastrzelonych na tutejszym cmentarzu 93 osoby, w tym
wiele dzieci.
Muzeum Etnograficzne. Wstęp wolny.

31 lipca, godz. 16.00
Koncerty Letnie w Sali Lustrzanej
„Z Buenos Aires do Paryża”
Teresa Kaban - fortepian
Henryk Błażej - flet
W programie: I. Albeniz, Angel Villoldo, F. Chopin, E. Elgar, G. Gaure, I.F.
Dobrzyński.
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

31 lipca, godz. 19.00
Letnie Potańcówki
w amfiteatrze

Amfiteatr ul. Kopernika. Wstęp wolny.
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WAKACJE W MIEJSKIEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Harmonogram:
„Z wizytą u chińskiego smoka”
Pod tym hasłem kryje się wiele atrakcji
przygotowanych specjalnie dla młodych wielbicieli przygód i podróży.
Dzieci zapoznają się z historią, obyczajami i geografią Państwa Środka, biorąc udział w zajęciach plastycznych i
ruchowych.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica
6, 11 lipca – 26 sierpnia, poniedziałki,
środy, piątki, godz. 11.00-12.00
Poznajemy świat
Warsztaty podróżnicze dla dzieci do
lat 12, podczas których atmosferę
wielkich wypraw do najdalszych zakątków świata przeniosą do biblioteki animatorzy – podróżnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. W programie:
1.07 – „Chińskie wynalazki”
13.07- „Przez Tybet i Himalaje”
19.07 – „Rajska Tajlandia”
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, godz. 12.45
– 13.45, Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, godz. 10.00 -11.00 i
11.15 – 12.15
4.08 – „Afryka bryka”
18.08 – „Dzieci Świata”
25.08 – „Magiczne Maroko”
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Filia nr 9, ul. Krzyska 116, godz. 12.45
– 13.45, Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, godz. 10.00 -11.00
i 11.15 – 12.15
UWAGA! Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminów!
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica
6, . 14 688 80 23 wew. 28
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, tel. 14 656
25 88
Filia nr 9, ul. Krzyska 116, tel. 14 656
09 62
Warsztaty decoupage
Kurs zdobienia przedmiotów techniką malarskiego decoupage dla młodzieży i osób dorosłych, początkujących i zaawansowanych.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, wtorki, środy,
piątki w godz. 12.00 – 14.00
„Kompozycje z kolorowych kółek”
Zabawy konstrukcyjne oparte na
sztuce origami adresowane do dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, lipiec, środy
w godz. 10.00 – 11.00
„Spotkania z bajką”
Seanse głośnego czytania bajek dla
przedszkolaków.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, lipiec, środy
w godz. 12.00 – 12.30

www.kultura.tarnow.pl
Zaczytane lato
Szósta edycja plenerowych zajęć
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w wieku 6-10 lat, które tradycyjnie odbywają się na terenach zielonych wokół gmachu Centrum Sztuki
Mościce. W programie: głośne czytanie wybranych opowiastek i bajek dla
dzieci, zgadywanki i rebusy literackie
oraz zabawy integracyjno-ruchowe.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, zajęcia realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym 14 656 25 88
„Z papieru i tektury”
Wycinanki, wyklejanki i wydzieranki
czyli cykl twórczych i ciekawych zabaw plastycznych z wykorzystaniem
gazet, tektury, kolorowych kartonów
i papierów.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116 ,lipiec, wtorki,
godz. 10.30-13.00
„Hit czy kit?”
Spotkania młodych czytelników biblioteki, dyskusje i recenzowanie przeczytanych książek w formie zabawy
intelektualnej. Zapraszamy młodzież
gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, czwartki
w godz. 11.00-12.00

lipiec 2016

„Bajeczny świat Disneya”
Wspólne czytanie opowieści o ulubionych bohaterach książek i filmów Walta Disneya, połączone z zajęciami plastycznymi, grami i quizami. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku do 12 lat.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, czwartki
w godz. 11.00-12.00
„Lalki z Kraju Kwitnącej Wiśni”
Warsztaty biblioteczne, podczas których uczestnicy zapoznają się z historią lalki w kulturze Dalekiego Wschodu oraz wykonają klasyczne laleczki japońskie, posługując się różnymi
technikami plastycznymi. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-12 lat.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38B,
czwartki w godz. 11.00-12.00
WAŁOWA STR. ART
Spotkania z biblioteką na deptaku
przy ulicy Wałowej w każdy wakacyjny piątek. W programie naprzemiennie:
- Bookcrossing – punkty wolnej wymiany książek tzw. Wędrujące Książki Stacja Tarnów
- MegaKsiążka – zabawy literackoplastyczne dla najmłodszych
- Chiński Smok – żywiołowy korowód
uliczny i aktywna zabawa ze spacerowiczami
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- „Gromadka
Kubusia Puchatka” – teatrz yk kukiełkowy na
deptaku dla
najmłodszych
„Śpiewanki pokazywanki” – happening muzyczno-literacki i wspólna zabawa dla dzieci i rodziców
-„Głośne czytanie na deptaku” – akcja
popularyzująca czytelnictwo polegająca na czytaniu wybranej literatury przez bibliotekarzy oraz chętnych spacerowiczów, którzy przyjmą zaproszenie do udziału w akcji
- Kiermasz wydawnictw własnych
MBP
Ulica Wałowa, obręb Ławeczki Poetów,
lipiec-sierpień, piątki od godz. 14.00

Informujemy, że szczegóły (godzina, data, cena biletu) dotyczące wydarzeń mogą ulec
zmianie. Prosimy o wcześniejszą weryfikację na stronach organizatorów lub na www.kultura.tarnow.pl.
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