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„Przybieżeli...” StarNowa
StarNowa to najnowszy projekt artystyczny trójki przyjaciół: Sławka Ramiana, Grzegorza Gawlika oraz Piora Niedojadło. Muzycy we współpracy z tarnowskim Teatrem stworzyli trzydziesto osobową grupę wokalną, która po trzech miesiącach warsztatów wystąpi na scenie z zawodowymi muzykami. Podczas koncertu finałowego będzie można usłyszeć świąteczne przeboje oraz tradycyjne polskie kolędy w nowych aranżacjach.
Koncert realizowany w ramach stypendium artystycznego przyznanego
przez Gminę Miasta Tarnowa.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 20-25 zł

tarnowski chór, który zawiera najpiękniejsze kolędy polskie przy akompaniamencie organów.
Bazylika Katedralna, wstęp wolny.

7 stycznia, godz. 18.00

6 stycznia, godz. 16.00

Solski Kolędowo
Pueri Cantores Tarnovienses
Chłopięcy Chór Katedralny zaprasza na koncerty kolęd promujące
ich najnowszą płytę CD zatytułowana „Za gwiazdą”. Płyta jest zwieńczeniem 35-letniej działalności artystycznej „Śpiewających Chłopców z Tarnowa”. Jest to już 7 krążek nagrany przez

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIENINY z Krościeńka nad Dunajcem
zaprasza na koncert kolęd i tańców
góralskich. Koncert poprowadzi Jerzy Pal.
W pierwszej części wieczoru zespół
zaprezentuje obrzędowość pienińską
m.in. pasowanie na zbójnika i zbój-
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nickę, czyli harnasia i frajerkę, zaśpiewa kolędy góralskie i zatańczy regionalne tańce. W drugiej części ponad
dwudziestoosobowy zespół zaprosi do
wspólnego śpiewania tradycyjnych kolęd. Występ uświetni kapela góralska.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 20-25 zł

3

szek Świdziński (tenor) - na co dzień
związany z Operą Narodową w Warszawie, a także dwie pary baletowe.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 70-80 zł

8 stycznia, godz. 16.00

Koncert Noworoczny
„Gala Straussowska”
Koncert pełen muzyki, tańca i niepowtarzalnego uroku oraz przepięknych
kostiumów i przebojów króla walca Johanna Straussa! Wzorem wiedeńczyków zawirujmy w rytmie walca podczas wielkiej gali karnawałowej. Orkiestra Symfoniczna Centrum Sztuki Mościce pod batutą Woytka Mrozka z udziałem znakomitych wykonawców wyczaruje atmosferę rodem z Musikverein, gdzie Nowy Rok wita się przy
dźwiękach walców i polek znakomitego rodu Straussów. W programie: „Odgłosy wiosny”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Kto me usta całuje” i wiele innych.
Zmysłową atmosferę karnawału, przyprawioną szczyptą pikanterii wykreują
na scenie: solistka Opery w Yerewan
Lusine Arakelyan (sopran) oraz Le-

Cinemarzenie
Historia tancerki Marie-Louise Fuller
- gwiazdy Opery Paryskiej i europejskich kabaretów czasu Belle Epoque.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
10 stycznia,
godz. 10.00, 12.00
„Księga Lasu”
Wojciech Graniczewski
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

11-13 stycznia, godz. 10.00
„Skąpiec” Moliere
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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11 stycznia, godz. 18.00

12 stycznia, godz. 19.00

Aga Krysiuk
„Portrety w starych winylach”

„Ich czworo”

Wernisaż wystawy.
TCK serdecznie zaprasza na pierwszą
w Nowym Roku wystawę. Tym razem
nie będzie to fotografia, ale zupełnie wyjątkowa prezentacja„Portrety w starych
winylach”, której autorką jest Aga Krysiuk. Od 2012 roku jako jedyny twórca
w kraju ręcznie wykonuje obrazy i rzeźby ze starych płyt winylowych. Tworzy
je samodzielnie opracowaną techniką
rękodzieła. To doskonały przykład kreatywnego podejścia do upcyklingu,
nadającego nowe życie przedmiotom,
które straciły swoją pierwotną funkcję.
Płyty, które nie mogą cieszyć już naszego ucha, cieszą nasze oko.
Na wystawie zobaczymy część obrazów specjalnie przygotowanych na
36. Rawa Blues Festiwal. Znajdą się
wśród nich m.in. Ryszard Riedel, Tadeusz Nalepa, Koko Taylor, Luther Allison, Keb’ Mo’ czy Buddy Guy. Wystawa została poszerzona o portrety największych sław świata muzyki,
wśród nich m.in. David Bowie, Frank
Zappa, Jim Morrison, Eddie Veder czy
The Beatles.
Galeria TCK, Rynek 5, wstęp wolny

Spektakl Teatru im. Stefana Jaracza
z Łodzi w ramach Małopolskich Wieczorów Teatralnych w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. To tragikomedia w znakomitej obsadzie obsypana nagrodami, w tym nagrodą za
najlepszy spektakl sezonu. Pomimo
upływu przeszło stu lat – tekst Gabrieli Zapolskiej jest wciąż aktualny. Dramat podejmuje istotny temat kondycji współczesnej rodziny i poszukiwania szczęścia. Tragizm bohaterów polega na tym, że – mimo łączącego ich
uczucia – wciąż się ranią.
Spektakl dla osób dorosłych.
Obsada: Michał Staszczak, Gabriela Muskała, Sambor Czarnota, Katarzyna Cynke, Izabela Noszczyk
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 60-70 zł
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Warsztaty dla dzieci.
g. 10.00 grupa 6-7 lat, g. 12.00 grupa 8-9 lat.
Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal. Materiały zapewnia organizator.
Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy: kubisztal@bwa.
tarnow.pl, 606 146 520.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska - dziennikarka i prezenterka
stacji RMF Classic. Utwory zaprezentowane w czasie wieczoru zapewnią
niezapomniane wrażenia oraz wyjątkowo dużą dawkę dobrego nastroju.
W repertuarze znajdą się utwory min.
z musicali takich jak: „Upiór w operze”,
„Jekyll and Hyde”, „Romeo i Julia”, „Girl
crazy” „Koty”, „Grease”, „Władca pierścieni” czy „Deszczowa Piosenka”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 50-60 zł

14 stycznia godz. 18.00

14 stycznia, godz. 20.30

„Kolega Mela Gibsona”
Tomasz Jachimek

Edward Czerny – Swing na cztery
oktawy i big band

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

Wyjątkowy koncert muzyki Edwarda Czernego, „ojca polskich big bandów”. Usłyszymy grane na całym świecie od przeszło pół wieku standardy
jazzowe Molo boogie, Kolorowa karuzela, Diabelski Młyn, Na Trasie W-Z
skomponowane przez artystę dla własnego big bandu, popularnego pod
nazwą Orkiestra Taneczna Polskiego Radia.
Big Band oraz kwintet smyczkowy Akademii Muzycznej w Krakowie poprowadzi bandleader orkiestry
i jeden z najlepszych polskich piani-

„Małe BWA”

14 stycznia, godz. 18.00
Koncert Noworoczny
„Cudowny świat musicali”
Usłyszymy najzdolniejszych aktorów
musicalowych Ewę Prus i Łukasza
Talika, Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii w Zabrzu pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Koncert
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stów jazzowych – Wojciech Groborz,
który wykona kadencje i improwizacje fortepianowe. Z krakowskim Big
Bandem wystąpi Karo Glazer, laureatka międzynarodowych festiwali jazzowych i zdobywczyni prestiżowych
nagród w Europie i USA. W młodzieńczych kompozycjach Edwarda Czernego oraz improwizacjach skrzypcowych i kontrabasowych usłyszymy
Dawida Czernika, jednego z trzech
finalistów konkursu młodych wykonawców muzyki Edwarda Czernego,
organizowanego corocznie przez fundację kompozytora.
Wejściówki na koncert do odebrania
w Kinie „Marzenie” i TCK od 9 stycznia.
Kino „Marzenie”.

www.kultura.tarnow.pl
15 stycznia, godz. 15.00
„Sprawna ręka. Kupferman/
Chlanda”
Oprowadzanie po wystawie dla rodzin
z dziećmi i wszystkich chętnych, oprowadzają: Ewa Łączyńska-Widz i Aleksandra Kubisztal, gość specjalny: artystka Jadwiga Sawicka.
BWA Park Strzelecki. Wstęp w cenie biletu: 1 zł

15 stycznia, godz. 15.00
„Gra”

15 stycznia, godz. 16.00
25. Tarnowski Finał WOŚP
Już 15 stycznia 2017 roku cała Polska
zjednoczy się w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tysiące
wolontariuszy wyjdzie na ulice miast,
aby pomóc w zbiórce pieniędzy, które będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali.
Tarnowski finał uświetnią zespoły:
WM, Foxhill, Harissa, Latające Talerze
Rynek, wstęp wolny.

Spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru Maska z Rzeszowa. Interaktywny i ciekawy spektakl wciąga widzów w grę, w której nie tylko
mogą się świetnie bawić, ale również
uczyć zasad bezpieczeństwa. Spektakl
dla dzieci od 5 lat.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15-18 zł
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20,21 stycznia,
godz. 9.00, 11.30

„Snowden”
„Gdzie jest Babcia?” Agata Biziuk,
Agnieszka Makowska

15 stycznia, godz. 18.00

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

„Piękna Lucynda”
Marian Hemar

20 stycznia

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

17 stycznia, godz. 10.00
„Piękna Lucynda” Marian Hemar
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
19 stycznia,
godz. 9.00, 11.30
„Gdzie jest Babcia?” Agata Biziuk,
Agnieszka Makowska
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

„GÓRNOLOTNI spotkania z ludźmi gór”
Festiwal przyciągają tłumy pasjonatów gór i wspinaczki, tych, dla których
sport, pasja, wyprawy są sensem życia.
Każdego roku festiwal gości wybitne
osobowości ze środowiska górskiego,
ikony polskiego i światowego himalaizmu, ludzi, którzy podejmują heroiczne wyzwania.
g.18.30 Kasia Nizinkiewicz „500 kilometrów bieli”
Opowieść o przejściu na nartach największego i najzimniejszego europejskiego płaskowyżu Finnmarks Plateau. Dwójka ludzi, bez arktycznego doświadczenia wędrowała z maleńkim
letnim namiotem, ciągnąc zapasy jedzenia i gazu. Przekopywali się przez
zaspy Finlandii, dali tarmosić huraga-
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nom, ślizgali na lodzie pod Nordkapp.
Bywali na pieszych szlakach, na skuterowych traktach i na kompletnych
bezdrożach. Przelewały się nad nimi
zorze, osaczały ich mgły, osiadały na
nich poranne szadzie, szczypał 25-cio
stopniowy mróz.
g. 20.00 Joanna Lipowczan i Bartosz
Malinowski„Himalajskim Szlakiem”
Liczący 1700 km Wielki Szlak Himalajski uważany jest za jeden z najtrudniejszych i najwyżej położonych szlaków górskich na świecie. Jest to również bardzo urozmaicony terenowo
i przyrodniczo szlak górski - prowadzi
przez dżungle, lodowce, suche płaskowyże, malownicze wioski i tereny zupełnie odludne.
Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski jako pierwsi Polacy przeszli
Wielki Szlak Himalajski w 2015 roku.
Przejście szlaku zajęło im 120 dni. Trasę przeszli bez wsparcia tragarzy, kucharzy i przewodników.

www.kultura.tarnow.pl
g. 22.00 K2 and The Invisible Footman - film
Film dokumentuje życie tragarzy z Gilgit/Baltistan w Pakistanie. Śledzi również losy wyprawy składającej się, po
raz pierwszy w historii, z samych pakistańskich wspinaczy, którzy w 2014
roku zdobyli K2 uświetniając 60. rocznicę pierwszego wejścia na ten szczyt.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

21 stycznia, godz. 10.00
„Małe BWA”
Warsztaty dla dzieci.
g. 10.00 grupa 6-7 lat, g. 12.00 grupa
8-9 lat. Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal. Materiały zapewnia organizator. Warsztaty są bezpłatne. Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.pl, 606 146 520.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

21 stycznia
„GÓRNOLOTNI spotkania z ludźmi gór”
g.12.30 „Jak nie zmarznąć w zimie” - warsztaty poprowadzi Kasia
Nizinkiewicz
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płatne dodatkowo - 10 zł
Co zrobić żeby nie marznąć? Dlaczego marzniemy? Są sytuacje, kiedy ich
zrozumienie ratuje życie lub zdrowie.
O tym i o wszystkim, o co zapytacie
porozmawiamy w trakcie warsztatów
„Dlaczego marzniemy?” Na pytania
odpowie, doświadczona projektantka sportowych ubrań, znana z tego,
że wszystko testuje najpierw na sobie.
g.14.00 „Niepełnosprawność kontra marzenia” - Angelika Chrapkiewicz-Gądek
Od 3 roku życia zmaga się z postępującą chorobą - rdzeniowym zanikiem mięśni. Porusza się na wózku.
Nie przeszkadza jej to żyć aktywnie.
Pokonała wiele ograniczeń wynikających z jej niepełnosprawności. Dziś
podróżuje po świecie i występuje jako
mówca motywacyjny. Angażuje się
w działalność dobroczynną, a równolegle prowadzi własną firmę, organizuje szkolenia motywacyjne i wykłady.
g.15.00 Marcin Dzieński „Droga
na szczyt”
Marcin Dzieński, rodowity tarnowianin, sięgnął po tytuł mistrza świata we wspinaczce sportowej na czas
- jako pierwszy Polak w historii. Droga Marcina rozpoczęła się od drzewa na podwórku przy Wałowej, po-

9

prowadziła przez Europę, Azję i Amerykę, aż po paryską słynną halę Bercy, gdzie wybiegł na 15 metrową
ścianę w czasie poniżej 6 sekund.
Na prelekcji opowie, co się wydarzyło w trakcie drogi do Tokio: poznamy
Perskiego Leoparda, Czeskiego Olbrzyma, będziemy jeść konserwy i bawić się na bankietach, spać w krzakach i 5-cio gwiazdkowych hotelach,
zagubimy się w Chinach, zakochamy w Kaukazie, uratujemy w Alpach...
g.16.30 Monika Rogozińska „Lot
koło Nagiej Damy”
Rozmowę poprowadzi Jagoda Mytych
/GÓRY KSIĄŻEK/
Niezwykła i prawdziwa opowieść, odkrywająca nieznane karty historii, która połączyła Polaków na trzech kontynentach. Rozpoczęła się w Himalajach, w Pakistanie, huraganowymi
wiatrami, trzęsieniem ziemi, lawinami,
wypadkiem alpinisty, akcją ratunkową...Po raz pierwszy korespondentem
długiej, zimowej wyprawy na ośmiotysięczny szczyt miała być kobieta - jedyna w zespole. Książka zawiera niepublikowane wcześniej dokumenty
i zdjęcia z czasów II wojny światowej,
a także polskich pilotów, którzy tworzyli lotnictwo w najwyższych górach.
Pokazuje miejsca trudno dziś dostępne w Pakistanie.
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g. 18.00 Adam Bielecki „Od Beskidów po Himalaje”
Prezentacja ilustruje drogę jaką pokonał Adam Bielecki aby zostać jednym z czołowych Himalaistów młodego pokolenia. Podczas dwugodzinnego pokazu autor postara się przybliżyć zjawisko himalaizmu zimowego.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 20 zł

21 stycznia, godz. 18.00
Klaudia Korzeniewska – recital
Podczas koncertu, artystce na fortepianie akompaniować będzie Maraike Brüning.
Usłyszymy utwory takich kompozytorów jak m.in.: Fryderk Chopin, Stanislaw Niewiadomski, Robert Schumann, Richard Strauss, Gabriel Fauré, Franz Schubert, Claude Debussy.
Klaudia Korzeniewska swoją edukację muzyczna rozpoczęła ucząc się
Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie. Tam również rozpoczęła naukę śpiewu. Jej talent został zauważony przez profesora Chrisa Underwooda z konserwatorium muzycznego w Glasgow. Zdobyła pierwsza nagrodę na konkursie Szkockiej Pieśni
Hugh S Robertson, drugie miejsce

www.kultura.tarnow.pl
na konkursie wokalnym Frank Spedding Lieder Competition, pierwsze
miejsce na konkursie rosyjskiej pieśni
Tony and Tania Webster Competition
w 2015 roku. Artystka otrzymała stypendium Deward Arts Award i stypendium rektora uczelni, by kontynuować
naukę na wydziale operowym Alexander Gibson Opera School w 2014 roku.
Maraike Brüning (Niemcy) rozpoczęła studia pianistyczne w Lübece.
Koncertowała we Francji, Litwie, Estonii, Rosji, Szwecji, Finladii, Tunezji
i Szkocji. Współpracowała z renomowanymi drygentami w Europie. Swoją
edukację zakończyła z wyróżnieniem
na szkockiej uczelni Royal Conservatoire of Scotland w 2015 roku. Tam też
rozpoczęła się jej praca z solistką Klaudią Korzeniewską.
Wejściówki do odebrania od 16 stycznia w Wydziale Kultury UMT.
Sala Lustrzana. Bezpłatne wejściówki.

21 stycznia, godz. 18.00
PAKAdemia - VI Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie
Wzorem lat ubiegłych, Tarnów jest
jednym z miast, w których odbędą
się Eliminacje Regionalne do 33.
Przeglądu Kabaretów PAKA. To
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niepowtarzalna okazja by oglądać
pierwsze kroki nowych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Warto wspomnieć, że od Przeglądu Kabaretów
PAKA rozpoczęła się kariera m.in. kabaretu Ani Mru Mru, LIMO, Łowcy.B
czy Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Imprezę poprowadzi Marcin Zbigniew Wojciech, zajmujący się kabaretem od 10 lat. Ma na swoim koncie
ponad 600 występów w całej Polsce.
Piwnice TCK. Rynek 5, bilety: 15 zł

22 stycznia
„GÓRNOLOTNI spotkania z ludźmi gór”
g.15.00 Piotr Sztaba i Jacek Czech
„Ścieżka wojownika”
- Rola instruktora PZA w procesie szkolenia tatrzańskiego.
- Dalej, wyżej, trudniej dla tych, którzy
są już gotowi!
- Gdzie zmierzamy i jakie czekają nas
wyzwania by sprostać naszym marzeniom?

11

Podczas spotkania instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu pokażą
kierunki, które będą służyć procesowi
górskiego rozwoju kursanta.
g.16.30 Alpine Wall Tour - Łukasz
Dudek, Jacek Matuszek, film + prelekcja
Niezwykle ambitne, sportowe przedsięwzięcie, polegające na przejściu
w jednym sezonie trzech wielowyciągowych alpejskich dróg, należących do najtrudniejszych w Europie.
Łukasz Dudek to pierwszy polski
wspinacz, który pokonał mityczną granicę trudności 9a. Jest autorem najtrudniejszych propozycji wspinaczkowych w Polsce.
Jacek Matuszek - twórca filmowy i fotograf, instruktor wspinaczki, polski alpinista. Regularnie pokonuje w skałach drogi do 8c.
g.18.30 Marcin YETI Tomaszewski
„#Yeti40”
Marcin„Yeti”Tomaszewski, jeden z najlepszych polskich alpinistów, opowie
o swojej bogatej górskiej karierze.
Prześledzimy jego wertykalne przygody od pierwszych kroków na skale
do najnowszego wyczynu - wytyczenia nowej drogi na słynnej północnej
ścianie Eigeru w grudniu 2016 roku.
W trakcie spotkania odbędzie się także prapremiera pierwszej książki To-
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maszewskiego „#Yeti40” - bogato ilustrowanej antologii reportaży z wypraw, wspomnień i bajek. Ponadto widzowie festiwalu będą mieli okazję zobaczyć wystawę wielkoformatowych
fotografii, które alpinista przywiózł ze
skalnych i lodowych ścian położonych
w najdalszych zakątkach globu: na
Ziemi Baffina, Grenlandii, w Karakorum, Wenezueli czy Patagonii.
g.21.00 „Down to Nothing” - film
Ekipa wspinaczy musiała się zmierzyć
z własnymi demonami podczas długiej wyprawy. Na północnych krańcach Myanmaru strzelają wysoko
w niebo jedne z najbardziej niedostępnych i niebezpiecznych szczytów
na Ziemi. Hkakabo Razi i jego sąsiad
Gamlang Razi mają ponad 5800 m i rywalizują o tytuł najwyższego wierzchołka Azji Południowo-Wschodniej.
Wystawa fotografii: Piotr Drożdż Strzeliste Tatry
Założeniem projektu „Strzeliste Tatry”
jest zgromadzenie materiału uwieczniającego najbardziej spektakularne
miejsca w Tatrach. Finalnym owocem
projektu ma być albumowa publikacja, które ukaże się nakładem wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego pod koniec 2017 roku.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30 zł

www.kultura.tarnow.pl
22 stycznia, godz. 16.00
„Paterson”
Cinemarzenie
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

22 stycznia godz. 18.00
„Mury” Michał Książek
i Live Band
Spotkanie z rodzinami byłych więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbruck
Prababcia Michała – Waleria Wypiór
– trafiła do obozu koncentracyjnego
w Ravensbruck transportem z Tarnowa. W obozie wraz z innymi więźniarkami stworzyły organizację o nazwie
„MURY”. Mury miały za zadanie utrzymywać morale, podnosić na duchu,
zrobić wszystko, żeby było mniej samobójstw.
Po koncercie odbędzie się rozmowa
z rodzinami/ludźmi związanymi z Ravensbruck. Michał wystąpi wraz z tarnowskimi muzykami w składzie: Rafał Łępa – instrumenty klawiszowe,
Grzegorz Nosek – gitara basowa, Sylwester Malinowski – perkusja, Paweł Hudyka – Dj. Projekt realizowany w ramach stypendium artystycz-
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nego przyznanego przez Gminę Miasta Tarnowa.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 15-20 zł

22 stycznia, godz. 20.00
PAKAdemia - VI Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie
„Spotkanie Kolesiów” – najnowszy
program Zenona Laskowika z udziałem Jacka Fedorowicza.
Zenon Laskowik – jeden z najsłynniejszych polskich satyryków i artystów kabaretowych. Twórca cieszącego się wielką popularnością w okresie PRL kabaretu „Tey”. Przez wiele
lat występował w duecie najpierw
z Krzysztofem Jaślarem, Januszem
Rewińskim, a następnie Bohdanem
Smoleniem.
Jacek Fedorowicz - aktor, satyryk.
W latach 1963-71 był współtwórcą
cyklicznych programów rozrywkowych w Telewizji Polskiej, m. in. „Poznajmy się”, „Małżeństwo doskonałe”. Współautor audycji radiowej „60
minut na godzinę”. Od 1989 ponownie występuje w telewizji i publikuje
w prasie, jest m. in. autorem i głównym wykonawcą popularnego programu „Dziennik telewizyjny”.

13

Podczas tego wieczoru wystąpi również żeński Kabaret A Jak! (zwyciężczynie Eliminacji Regionalnych do 32.
PAKI, które odbyły się w Piwnicach
TCK i laureatki II miejsca 32. EDF PAKA
2016) z programem „Matki, żony i kucharki”. Wieczór poprowadzi Marcin
Zbigniew Wojciech.
Kino „Marzenie”, bilety: 70 zł
23 stycznia,
godz. 17.00, 19.30
„Kredyt”
Jordi Galcerán
Spektakl teatralny z udziałem Magdaleny Walach, Pawła Okraski, Marcela Wiercichowskiego.
Pozornie zwyczajna historia: do banku przychodzi klient, chce dostać kredyt. Jest jednak pewien problem – nie
dysponuje żadnym zabezpieczeniem
finansowym. Kiedy bankier definitywnie odmawia mu przyznania pożyczki,
zdesperowany klient sięga pod dość
nietypowy szantaż.
Spektakl jest grany w Hiszpanii, Argentynie, Grecji, Meksyku, Panamie,
Finlandii, Peru, Niemczech, Austrii,
Chile, na Węgrzech i we Włoszech.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 60 zł
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24 stycznia, godz. 9.00,11.00

27 stycznia, godz. 18.00

„Inny Świat”
Gustaw Herling-Grudziński

„Disco Solski” reż. Łukasz Fijał

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

KALENDARZ KULTURALNY STYCZEŃ 2017
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25 stycznia, godz. 9.00

Pokaz przedpremierowy.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

28 stycznia, godz. 18.00
„Disco Solski” reż. Łukasz Fijał

„Inny Świat”
Gustaw Herling-Grudziński

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

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

25 stycznia, godz. 17.00

29 stycznia, godz.15.00

„Sztuka a Holocaust”

Sprawna ręka.
Kupferman / Chlania

Wykład dr Moniki Rydiger związany
z Międzynarodowym Dniem Pamięci
o Ofiarach Holokaustu.
BWA Park Strzelecki, bilety: 1 zł

27 stycznia, godz. 17.00

Spotkanie z kuratorką Miladą Ślizińską i ostatnie oprowadzanie. Finisaż
wystawy.
BWA Park Strzelecki, bilety: 1 zł

29 stycznia godz. 18.00

Aleksandra Zuba-Benn
„Disco Solski” reż. Łukasz Fijał
Wernisaż wystawy malarstwa.
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4, wstęp
wolny

Spektakl teatralny.
Prapremiera.
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Piosenki disco polo nie tylko cieszą
się dużą popularnością, ale też wzbudzają w wielu słuchaczach niezwykle silne emocje. Emocje, które nie są
mniej wartościowe niż emocje wzbudzane przez inne gatunki. Pozwala to
rozpatrywać disco polo jako materiał
do opowieści o namiętnościach, marzeniach i problemach współczesnego człowieka.
Kluczowe w spektaklu są aranżacje:
znane piosenki disco polo prezentowane w stylizacjach na blues, jazz,
muzykę latynoską, musical, rocka, balladę pop, dubstep i wiele innych. 18
piosenek jest tak ułożonych, by stworzyć opowieść o ambicji, kreatywności, pogoni za uczuciami, niemożności rozliczenia się z przeszłością, zaś
podsumowaniem jest piosenka opowiadająca o naszym wspólnym mieście – utwór podzielony na trzy osoby, śpiewany w różnych stylach muzycznych, którego główna myśl jest
przesłaniem spektaklu: mimo wszelkich różnic żyjemy razem w tym mieście, łączy nas ono i wspomnienia
z nim związane. Spektakl to opowieść
o uczuciach, przeszłości, marzeniach
i rezygnacji, w końcu porozumieniu
i przyjaźni.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

15

30 stycznia,godz. 9.00, 11.00
„Zimowa Przygoda”
Krzysztof Orski
Spektakl teatralny, impresariat Teatru
Rabcio z Rabki
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 15 zł

31 stycznia, godz. 10.00
„Powrót Krasnoludków”
Zinaida Zagner

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