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Eskaubei i Tomek Nowak
Quartet feat. Mr Krime
oraz Krystyna Stańko

www.kultura.tarnow.pl
Krystyna Stańko - kompozytorka,
autorka tekstów, gitarzystka, pedagog. Wokalistka obdarzona niezwykle oryginalnym i zmysłowym głosem. Po pięciu latach powraca z magicznym i energetycznym, inspirowanym muzyką kaszubską programem
z jej najnowszego albumu „Snik”.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 20-30 zł
5 listopada,
godz. 17.30, 20.30

9th Grupa Azoty Jazz Contest
Festiwal zainauguruje jedyny w Polsce zespół łączący świat jazzu ze
światem hip-hopu, zwycięzcy plebiscytu miesięcznika JazzPRESS na
najlepszego polskiego wykonawcę
jazzowego oraz najlepszy polski album jazzowy 2015.
Eskaubei & Tomek Nowak Quartet to
realizacja autorskiej koncepcji trębacza Tomka Nowaka. Zespół tworzy pięć odmiennych osobowości:
dwie wielkie nadzieje polskiego jazzu – Kuba Płużek i Alan Wykpisz,
charyzmatyczny i doświadczony Filip Mozul, zasłużony undergroundowy raper Eskaubei i czuwający
nad wszystkim, ceniony sideman Tomek Nowak.

„Szalone nożyczki” Paul Pörtner

Spektakl teatralny.
Teatr im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 50 zł
5 listopada, godz. 19.00
AfroFree/NDR Big Band feat.
Adam Bałdych
9th Grupa Azoty Jazz Contest

AfroFree zaprezentuje na Festiwalu materiał ze swojej debiutanckiej
płyty Carpathia.
Nazwa AfroFree wskazuje na zainteresowania zespołu rytmiką, poliryt-
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miką i polimetrią afrykańską, jak również modalnością i charakterem muzyki północnoafrykańskiej.
NDR Bigband (Hamburg) to wystąpi jeden z najlepszych światowych
big bandów jazzowych. Podczas
koncertu usłyszymy utwory Adama
Bałdycha, zaaranżowane przez legendarnego jazzowego kompozytora i dyrygenta Michaela Gibbs’a.
NDR Big Band wystąpi pod batutą
Michaela Gibbsa, a wraz z nimi na
scenie pojawią się Adam Bałdych
(skrzypce), znakomity pianista jazzowy Vladyslav Sendecki, gitarzystka Sandra Hempel, basista Robert
Landfermann oraz perkusiści: Marcio Doctor i Per Oddvar Johansen. W
składzie Big Bandu wystąpi również
gościnnie gwiazda polskiego i europejskiego saksofonu A. Olejniczak.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Obowiązują wejściówki.
5 listopada, godz. 19.00
Janusz Radek
V Muzykoterapia duszy

Koncert.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 35 zł

3

6 listopada, godz. 16.00
„Miles Davies i ja”

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
6 listopada
godz. 16.30, 19.00
IV Koncert Zaduszkowy

Na scenie pojawią się m.in. Piotr
Kita, Paweł Mazur, Kasia Kalita,
Sylwester Malinowski, Stanisław
Migała, Robert Wypasek, kwartet
smyczkowy Con Affetto i zespół „Te
Fajne Dziewczyny”. W programie
tradycyjnie utwory nieżyjących artystów, które przeszły do kanonu polskiej i światowej muzyki.
Koncert Zaduszkowy to już cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści i publiczność wspierają działal-
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ność Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO. W tym roku wszystkie zebrane
środki zostaną przeznaczone na terapię dzieci z autyzmem, uczęszczających do Przedszkola „Mały Książę” w Tarnowie.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 30 zł

kalne, zespoły taneczne oraz zespoły wokalno-taneczne. Uczestników
będzie oceniać profesjonalne jury.
W drugim dniu festiwalu odbędzie
się Koncert Laureatów, ogłoszenie
wyników i rozdanie nagród.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1,
wstęp wolny.

6 listopada, godz. 16.30

8,9 listopada
godz. 9.00,11.30

„Na tarnowską nutę”

Podczas koncertu wystąpią laureaci
warsztatów wokalno tanecznych oraz
zespół Świerczkowiacy. Uczestnikami
są uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1,
wstęp wolny.
7,8 listopada, godz. 9.00
XXI Festiwal ,,Śpiewaj z nami”

Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W pierwszym dniu festiwalu odbędą
się konkursowe prezentacje. Na scenie pojawią się soliści, zespoły wo-

„Inny Świat”
Gustaw Herling-Grudziński

Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
10 listopada, godz. 12.00
Piknik Niepodległościowy

Występy artystyczne, pokaz musztry, warsztaty plastyczne, konkursy,
gry i zabawy, finał konkursu plastycznego „Polska Niepodległa”, wspólne
biesiadowanie przy grochówce.
- Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
- Słuchowisko radiowe „Komandor” Jolanty Rudnik - najlepsza audycja radiowa na VIII Festiwalu „Nie-
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pokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Radio
Koszalin.
- Film „Hieronim Bednarski. Wyklęty z czerwonej wsi” reż. Henryk Jurecki.
Film dokumentalny – laureat głównej nagrody na VIII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.
Namiot na Rynku.

12 listopada, godz.12.00
Akademia Filmowa „Baby Bump”

Spotkanie z realizatorem dźwięku
Radosławem Ochnio.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
12 listopada,
godz. 14.30, 16.30

10 listopada, godz. 20.00
Bartek Szułakiewicz
i Te Fajne Dziewczyny

Jazzowe Czwartki w Bombay Music
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a, wstęp wolny.
11 listopada, godz. 17.30

5

Wieczór Teatralny
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, rezerwacja miejsc.
12 listopada, godz. 18.00
„Z Ziemi Włoskiej do Polski”
Marcin Cecko

Solski Patriotycznie

Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, wstęp wolny.
11 listopada, godz.18.00

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

12 listopada, godz. 19.00

I Przegląd Filmów Patriotycznych

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
Świat Pracy „Sokół”
Teatr im. Ludwika Solskiego 4, wstęp wolny.

SoundMeck / The Terence
Blanchard with E-Collective
9th Grupa Azoty Jazz Contess
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SoundMeck to jeden z najbardziej
oryginalnych zespołów jazzowych
młodego pokolenia. Jego muzyczna
świeżość przejawia się w barwie uzyskanej poprzez nietypowe połączenie traktowanego w sposób instrumentalny głosu, trąbki, gitary, kontrabasu i perkusji.
Terence Blanchard jest słusznie
uznawany za jednego z najbardziej
wpływowych muzyków jazzowych
i kompozytorów filmowych świata,
jest przedstawicielem stylu, który
ukształtował całą współczesną muzykę jazzową. Nagrał ponad 29 płyt.
Skomponował muzykę do ponad
50 filmów, a także otrzymał nagrodę Złotego Globu za muzykę do filmu Spike’a Lee „25. godzina”.
Blanchard zdaje się być jazzmanem
absolutnym i spełnionym. Jego grze
zawsze towarzyszy wielka świadomość, pełna kontrola nad przebiegiem twórczym, jest czas na aranżowane frazy, miejsce na jazzowe szaleństwo i puszczenie wodzy fantazji.
„Th e Te r e n c e B l a n c h a r d E Collective”. W skład zespołu wchodzą jedni z najlepszych muzyków jazzowych w stylistyce world music i R&B.
Skład: Terence Blanchard - lead/
trumpet/synth, Charles Altura – gitara, Fabian Almazan – klawisze, Da-

www.kultura.tarnow.pl
vid Ginyard, Jr.-bas, Oscar Seaton
- perkusja
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 60-100 zł
13 listopada
godz. 13.00, 15.00
Wieczór Teatralny

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Teatralnych
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, rezerwacja miejsc.
13 listopada godz. 17.00
„Z Ziemi Włoskiej do Polski”
Marcin Cecko

Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
13 listopada, godz. 20.00
Kabaret Narwani i Mikołaj Cieślak
Wieczór Komedii
Improwizowanej

To wyjątkowe wydarzenie jest w całości kreowane na żywo dzięki suge-

listopad 2016

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl

7

tal Jana Kondraka (Lubelska Federacja Bardów).
Aktualny program Festiwalu na stronie: www.festiwal.intarnet.pl
Aula C017 PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza
8, wstęp wolny.

„Z Ziemi Włoskiej
do Polski”
Marcin Cecko

stiom publiczności. Widzowie zdecydują o tym, co wydarzy się na scenie.
Aktorzy odegrają scenki i etiudy na
życzenie publiczności.
Komedia Improwizowana to nowy
rodzaj rozrywkowego show, które
zdobywa coraz większą popularność.
Wszystko co dzieje się na scenie jest
kreowane spontanicznie a najważniejsza jest publiczność.
Gościem specjalnym będzie Mikołaj Cieślak.
Kino „Marzenie”, bilety: 40-60 zł

Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
17,18 listopada godz. 18.00
„Zimorodek” William
Douglas-Home

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

14 listopada, godz. 18.00

17 listopada, godz. 20.00

Gala V Festiwalu Niepodległości
Koncert Bardów

Cocotier

W programie m.in. wręczenie Szabli
i Szabelki Niepodległości oraz reci-

Jazzowe Czwartki w Bombay Music
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a, wstęp wolny.

listopad 2016

KALENDARZ KULTURALNY LISTOPAD 2016

15 listopada godz. 10.00

8

KULTURA
18 listopada, godz. 10.00
„Piękna Lucynda” Marian Hemar

www.kultura.tarnow.pl
stami W. Młynarskiego, A. Osieckiej
czy B. Loebla.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 35-40 zł
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Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

19 listopada
„Typogryzmol”
warsztaty dla dzieci

18 listopada, godz. 18.30

18 listopada godz. 19.15

Mały ArtFest
W czasie warsztatów litery zostaną
zwolnione z nudnych obowiązków,
które na co dzień wypełniają w czytankach i w elementarzach. Nie będą
musiały stawać w rządku, układać się
w zdania ani cokolwiek znaczyć. Każda z nich stanie się przede wszystkim
wyrazistym kształtem, który inspiruje i uruchamia wyobraźnię. (Godzina
warsztatów i wiek uczestników zostanie podany bliżej terminu wydarzenia).
Liczba miejsc ograniczona, Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.pl
BWA Park Strzelecki, bilety 10 zł

„Lubię być szczęśliwa”

19 listopada godz.11.00

Koncert Doroty Miśkiewicz
ArtFest 2016
W koncercie znajdą się piosenki do
wierszy W. Szymborskiej, J. Tuwima, J. Czechowicza, utwory z tek-

Akademia Filmowa

Inauguracja ArtFest 2016

„Ulotny teatr Mariana Kołodzieja”
Wernisaż wystawy poświęconej
twórczości Mariana Kołodzieja
(1921-2009), znakomitego scenografa teatralnego i filmowego. Składają się na nią projekty scenografii,
makiety, rysunki dekoracji, kostiumów, karykatury z czasu studiów na
ASP w Krakowie i wreszcie oryginalne kostiumy sceniczne. Centrum Sztuki
Mościce, ul. Traugutta 1, wstęp wolny

Spotkanie z realizatorem dźwięku
Radosławem Ochnio.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

listopad 2016

KULTURA

19 listopada godz. 13.30
Wieczór Teatralny

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Teatralnych
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, rezerwacja miejsc.

9

ce mnie oślepiło” z cyklu „Goście Łukasza Maciejewskiego”. Po spektaklu
spotkanie z udziałem autorów oraz
odtwórczyni głównej roli Małgorzatą Zawadzką.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł
20 listopada godz. 11.00

19,20 listopada, godz. 18.00

Salon Poezji
Ewy Lipskiej

„Piękna Lucynda”

Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
19 listopada, godz. 19.00
Anka i Wilhelm Sasnalowie
ArFest 2016

Czyta: Matylda Baczyńska
Prowadzenia: Sylwia Smoleń i Tadeusz Trytek
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, wstęp wolny.
20 listopada, godz. 15.00
Konferencja Ogólnopolskiej
Wystawy Znaków Graficznych
ArtFest 2016

Projekcja najnowszego filmu Anki
i Wilhelma Sasnalów „Słońce, to słoń-

Spotkanie z projektantami i finisaż
wystawy.
Ostatni dzień prezentowanej
w BWA wystawy będzie okazją do
przedstawienia szerszej publiczności problematyki projektowania znaku.
BWA Park Strzelecki, wstęp wolny.
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20 listopada godz. 16.00
„Ja, Daniel Blake”

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

KALENDARZ KULTURALNY LISTOPAD 2016

20 listopada godz. 16.00
„Sen Nocy Letniej” W.Szekspir,
J.Słowacki,H.Levin

Teatr OdMowy
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
20 listopada, godz. 18.00
Tommy Emanuel
ArtFest 2016

Polska trasa koncertowa „It’s Never
Too Late”. Gościem specjalnym będzie skrzypek Ian Cooper.
Genialny Australijczyk dzięki wybitnemu talentowi muzycznemu, olbrzymiej dawce humoru i niezwykłej
energii sprawia, że jego każdy występ na żywo jest ogromnym przeżyciem dla melomanów i osób, które zdecydują się zobaczyć jego show
po raz pierwszy.

Australijski mistrz techniki fingestyle (fingerpicking) oraz slapping to
„człowiek-orkiestra”. Ten genialny
wirtuoz i samouk jest oddany muzyce ciałem i duszą, sercem i myślą. Nigdy nie uczęszczał do szkoły muzycznej, nie czyta nut ani tabulatur. Każdy dźwięk wyłapuje słuchem, tworzy
go w głowie i dłońmi przenosi na gitarowe struny.
Artysta został dwukrotnie nominowany do Nagrody Grammy.
Gościem specjalnym Tommy’ego
Emmanuela będzie Ian Cooper, jeden z najlepszych skrzypków jazzowych na świecie i zdecydowanie
najlepszy skrzypek Australii. Laureat międzynarodowych nagród, takich jak: Golden Fiddle Award, ACE
Award oraz MO Award .
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 120-150 zł
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22 listopada, godz. 18.00

23 listopada, godz. 18.00

„Sztuka w naszym wieku”
ArtFest 2016

„Latem w mieście”
ArtFest 2016

Spotkanie, pokaz filmu, promocja
książki i otwarcie wystawy. Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o sztuce, ale boimy się zapytać – tak można streścić wieczór „Sztuka w naszym wieku”, który przybliży znakomitą wystawę pokazywaną w warszawskiej Zachęcie i książkę-album
wydaną przez Fundację Sztuki Polskiej ING.
Gośćmi wieczoru będą: Kamila Bondar, Rafał Dominik, Maria Świerżewska i Szymon Żydek
– twórcy wystawy i książki. Wieczór
zakończy się otwarciem wystawy
przygotowanej specjalnie na Festiwal ArtFest.
BWA Park Strzelecki, wstęp wolny.

Spotkanie z twórcą albumu Mikołajem Długoszem, prowadzenie Bogna Świątkowska. Album to zbiór
fotografii, wybranych z zawierającego
kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, archiwum
instytucji produkującej pocztówki
w czasach PRL. W latach 70. powstało wiele nowoczesnych budynków
o różnej funkcji, często w zaskakujący sposób wkomponowanych w miejski krajobraz. Ich wizerunki stanowią
rdzeń tego albumu. Są w nim także
widoki Tarnowa. Tekst do książki napisała Dorota Masłowska.
Po spotkaniu – spacer po mieście
z Bogną Świątkowską. Zbiórka pod
BWA, liczba miejsc ograniczona,
obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.
tarnow.pl
BWA Park Strzelecki, wstęp wolny.

23,24 listopada
godz. 9.00, 11.30

24 listopada, godz. 20.00

„Tajemniczy Ogród”
Frances Hodgson Burnett

Old Boys Band

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

Jazzowe Czwartki w Bombay Music
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a, wstęp wolny.
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Niskie Ciśnienie – koncert
ArtFest 2016

Duet wykonuje polską, autorską piosenkę nawiązującą stylem do ragtime’u, folku oraz bluesa. W ich twórczości kluczowe stały się teksty piosenek opowiadające o życiu, o prostych, choć czasem skomplikowanych emocjach, o tym wszystkim,
z czym na co dzień musi się mierzyć
każdy człowiek.
Tarnowskim akcentem zespołu są
Aleksandra Janus i Michał PrzerwaTetmajer – absolwenci I LO.
Po koncercie pokaz mappingu
uczestników warsztatów „Obraz.
Dźwięk. Animacja” na fasadzie BWA
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.
25 listopada, godz. 19.30
Jacek Pałkiewicz „Dubaj.
Prawdziwe oblicze”
Spotkanie z cyklu „Za horyzont domu”.
Autor wysadza w powietrze mit o metropolii przepychu i bogactwa. Takiego emiratu turysta nigdy nie zobaczy.
Skazany przez Al Kaidę na karę śmierci,
Pałkiewicz obala powszechne mity, ob-

www.kultura.tarnow.pl
nażając mroczne oblicze ekscytującej
świątyni luksusu: brak swobód obywatelskich, represje i niewolnictwo. Pokazuje nędzę Azjatów kontrastującą z baśniowymi warunkami bytowymi boskiej kasty etnicznych Dubajczyków,
wnuków niepiśmiennych Beduinów.
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii oraz promocja książki.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 10 zł

26 listopada, godz. 15.00
„Lubię zmyślać”
Mały ArtFest
Warsztaty dla dzieci z Józefem Wilkoniem i promocja książeczki „Pociąg
do opowieści” Mai Starakiewicz.
Książka ma zachęcić dzieci do wymyślania i opowiadania historii przy
użyciu różnych środków. Opowieść
może wymyślać absolutnie każdy
i w każdym przypadku jest to aktywność rozwijająca wyobraźnię, ucząca
logiki myślenia, a także pomagająca
wyrazić własne przeżycia, również te,
o których boimy się mówić bezpośrednio.Wiek uczestników: 10-13 lat
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.pl
BWA Park Strzelecki, bilety: 10 zł
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26 listopada. godz. 16.00
PracOFFnia

Warsztaty haftu temali
Pracownia TCK, Rynek 5, bilety: 5 zł

„Sen Nocy Letniej” W. Szekspir,
J. Słowacki, H.Levin

Teatr OdMowy
spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 15-20 zł
26,27 listopada. godz. 18.00
„W Pokoju Obok” Sarah Ruhl

Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
26 listopada. godz. 19.00

dziach-bohaterach z czasów II wojny
światowej – żołnierzach Armii Krajowej, polskich pilotach R.A.F. czy warszawskich powstańcach. Inspirują ją
lata 40, polska historia oraz ludzie,
którzy uczestniczyli w II wojnie światowej. Muzycznie jest nowoczesną
wokalistką i instrumentalistką (gra
na klawiszach, ukulele i banjo), ale
inspirują ją także klasyczne utwory
Chopina, góralskie rytmy czy piosenki partyzanckie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25-30 zł
27 listopada, godz. 16.00

Katy Carr – koncert
ArtFest 2016

„Śmierć w Sarajewie”

Brytyjka o polskich korzeniach, wokalistka, ambasadorka polskiej historii, śpiewa o wydarzeniach i lu-

Cinemarzenie.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
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„Marian Kołodziejczyk –
grafika i rysunek”

Artysta w roku 1953 ukończył ASP
w Krakowie. Ponad 30 lat pracował
jako nauczyciel w Pałacu Młodzieży
w Tarnowie. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa olejnego, akwareli,
pasteli, drzeworytu i linorytu. Uczestniczył w wystawach tarnowskiego
oddziału ZPAP, m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Opolu, Warszawie, Radomiu,
także za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Muzeum
Okręgowym w Tarnowie, bibliotekach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3.
Wstęp wolny.
29 listopada, godz. 17.00
„Kolor i blask. Ceramika
architektoniczna oraz mozaiki
w Krakowie i Małopolsce po 1945
roku” ArtFest 2016

Promocja albumu i spotkanie z autorką Bożeną Kostuch, prowadzenie: Barbara Bułdys

www.kultura.tarnow.pl
W obszernej, bogato ilustrowanej
monografii przedstawione zostały
mozaiki i dekoracje znajdujące się
w 32 miejscowościach Małopolski,
wykonane w latach 1950-1993 z ceramiki, a także ze szkła oraz materiałów eksperymentalnych. Składające
się z kilku części opracowanie ma walory przewodnika po opisywanych
miejscach i ich historii, albumu ukazującego dekoracyjne walory mozaik
i ceramiki oraz stanowiącego ich dokumentację, jest zarazem publikacją naukową, systematyzującą i poszerzającą wiedzę na temat powojennej plastyki w architekturze naszego regionu.
Basen w Mościcach, ul. Traugutta 5A, wstęp
wolny.
30 listopada, godz.11.00
VIII Festiwal dla Dzieci Mała Talia
„Tomcio Paluszek” Dariusz
Wiktorowicz
Teatr Lalek Rabcio z Rabki Zdroju
Na scenie pojawiają się kukiełki, pacynki, lalki i aktorzy. Jednak dzięki
przemyślnej scenografii i reżyserii,
zestaw ten stwarza przeróżne plany: raz widzowie oglądają zabawę
w odległym lesie, a za chwilę siedzą

listopad 2016

w izbie wilkołaka lub królewskim salonie. Sporo humoru, ale momentami jest naprawdę groźnie...
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety:15 zł

15

30 listopada, godz. 18.00

czesnego świata. Warto zaznaczyć,
że prezentowane podczas wystawy
prace powstały w ramach warsztatów skierowanych do miłośników fotografii, którzy pracowali pod okiem
Tomasza Sobczaka.
Galeria TCK, Rynek 5, wstęp wolny.

„Stare - Nowe Czasy Tarnowa”

2 grudnia, godz. 19.00

Wernisaż.
Projekt to niecodzienne przedsięwzięcie łączące tradycyjną fotografię
z multimediami oraz nowymi technologiami, którego punktem wyjściowym jest miasto Tarnów. Opowiadane za pośrednictwem fotograficznego dialogu prezentującego osobistą i emocjonalną więź, między historią skrytą na fotografii z rodzinnego archiwum, a teraźniejszością ukazaną w postaci przełożenia
miejsc i ludzi z Tarnowem w tle: kiedyś i dziś. To swoiste odzwierciedlenie historii miasta, a przede wszystkim jego mieszkańców, zostanie zaprezentowane w postaci zestawienia
zdjęć prezentujących te same ujęcia
miejsc i sytuacji z przeszłości oraz interpretowanych aktualnie. Wystawa
tym samym pozwoli ukazać piękno
i historię zmieniającego się Tarnowa – jego rozwój oraz wpływy współ-

„D:AMORE- muzyczna
podróż śladami miłości”
ArtFest 2016

Spektakl muzyczny „d:Amore” w reżyserii Palladiniego zawiera wyjątkowe utwory powstałe w latach sześćdziesiątych - Dalidy, Elvisa Presley’a, The Beatles, czy Roberty Flack.
Nicola Palladini - reżyser, aktor muzycznych scen polskich i włoskich,
słowami piosenek i przy akompaniamencie muzyki granej na żywo.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25-30 zł
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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Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela
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www.kultura.tarnow.pl
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Niepodległości
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W programie:

godz. 12.00
Występy artystyczne,
pokaz musztry, warsztaty plastyczne, konkursy, gry i zabawy,
ﬁnał konkursu plastycznego „Polska Niepodległa”,
wspólne biesiadowanie przy grochówce.

g. 16.00: Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne
g. 17.30: Słuchowisko radiowe „Komandor” Jolanty Rudnik, Radio Koszalin
g. 18.00: Film „Hieronim Bednarski. Wyklęty z czerwonej wsi” reż. Henryk Jurecki
listopad 2016

WSTĘP WOLNY!

