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1-3 lutego, godz. 9.00
„Powrót krasnoludków”
Zinaida Zagner

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

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

www.kultura.tarnow.pl
teatralne. Wspólnie poczujemy magię
teatru, sprawimy, że przedmioty ożyją i staną się częścią niezapomnianej
przygody. Warsztaty poprowadzą aktorzy Teatru Maska.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

5 lutego, godz. 15.00

1 lutego, godz. 18.00

„Akademia Pana Kleksa”
Arszyn gra De Marię
Interpretacja i wykonanie koncertowe
utworów muzycznych Waltera De Marii: Cricket Music i Ocean Music.
BWA Park Strzelecki, wstęp wolny.

4,5 lutego, godz. 18.00
„Disco Solski”
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

Spektakl familijny w ramach Teatru
Młodych Widzów w wykonaniu artystów Teatru Maska z Rzeszowa. Opowieść o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa, w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą przygodą.
Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni. „Akademia pana Kleksa” to magiczna szkoła dla chłopców,
znajdująca się na końcu ulicy Czekoladowej. Odwiedzenie świata wymyślonego przez braci Grimm czy Ander-

5 lutego, godz. 13.30
Zaczarowany Teatr Wyobraźni warsztaty rodzinne
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku
4-5 lat wraz z rodzicami na warsztaty
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sena jest tam tak samo proste i zwyczajne, jak pójście po bułki do sklepu
po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna trudność - aby znaleźć się w Akademii trzeba być chłopcem, którego
imię zaczyna się na A...
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 15-18 zł

ny ukłon. Projekt został zrealizowany
w ramach stypendium artystycznego
przyznanego przez Gminę Miasta Tarnowa w roku 2016.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, wstęp wolny

5 lutego, godz. 16.00

Kabaret Ani Mru Mru

„Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie”

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…
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 60 zł

Cinemarzenie
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

6 lutego, godz. 17.00
Zbiorowy Wielkoformatowy
Portret Tarnowian
Wernisaż wystawy Piotra Wątroby.
Celem projektu było ukazanie wartości w społeczeństwie tych osób, które je rzeczywiście tworzą. Ludziom
przeciętnym, wiodącym swoje życie
w obrębie naszego miasta, tworzących je, pewnie nigdy o tym nie myśląc. To właśnie oni nadają sens wydarzeniom miasta, uczestniczą w życiu kulturalnym i budują relacje. Im
właśnie autor chciał oddać skrom-

6 lutego, godz. 18.00

7 lutego, godz. 18.00
Stanisława Celińska
„Atramentowa”
Stanisława Celińska to przede wszystkim znakomita, wszechstronna aktor-
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ka występująca zarówno na deskach
teatralnych, jak i przed kamerą. Na
„Atramentowej” wciela się w swoją kolejną wspaniałą rolę – pieśniarki, która rozumie o czym śpiewa i wie
jak zaczarować słuchacza swoim charyzmatycznym głosem wykorzystując
pełną paletę barw i emocji. W trakcie
koncertu usłyszymy utwory skomponowane i przygotowane przez uznanych autorów specjalnie dla Stanisławy Celińskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji Macieja Muraszko napisali: Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz oraz Muniek Staszczyk i Marcin Sosnowski. Ponadto Maciej Muraszko zaaranżował na nowo
ulubione utwory artystki, które dzięki
nowemu wykonaniu nabrały niezwykłej pogody ducha. Bilety do nabycia
w siedzibie RDN Małopolska przy ulicy Bema 14 w Tarnowie.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 80 zł

8 lutego, godz. 9.00,11.30
„Mały Książę” Antoine
de Saint-Exupéry
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

www.kultura.tarnow.pl
9 lutego, godz. 18.30
Agata Głogowska
„Tylko zwykłość jest ciekawa”

Wernisaż wystawy.
BWA Park Strzelecki, wstęp wolny

9 lutego, godz. 19.00
„Intryga” Teatr Kamienica
Bogaty biznesmen stojący na progu bankructwa postanawia sfingować własną śmierć, zgarnąć pieniądze
z polisy i zacząć nowe życie. Kto może
wystawić fałszywy akt zgonu? Lekarz,
który ma romans z żoną biznesmena.
W zamian rekin finansjery obiecuje
usunąć się w cień, a pan doktor będzie miał wolną drogę do poślubienia
„wdowy”. Żeby plan się powiódł, trzeba przygotować misterną intrygę...
Niestety nic nie jest takie, jakie na początku się wydaje, wszystko to miesza
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się ze sobą, prowadząc do nieoczekiwanego zakończenia.
Obsada: Joanna Koroniewska, Beata
Ścibakówna, Szymon Bobrowski, Tomasz Stockinger, Zbigniew Zamachowski.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 70-80 zł

10-11 lutego

5

Zapisy rozpoczynają się 23 stycznia
w Biurze Obsługi TCK. Liczy się kolejność zgłoszeń, a gwarantem miejsca jest wpłata. Liczba miejsc ograniczona.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, bilety: 40 zł

13 lutego, godz. 18.00

PracOFFnia: Meble z tektury

Roman Kuc „Malarstwo
i małe formy plastyczne”

Warsztaty projektowania i tworzenia
niepowtarzalnych „Mebli z tektury”. Są
one lekkie, ale bardzo trwałe, a lista
możliwości jeśli chodzi o formę i kształt
nie ma końca. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, z tym, że młodsi
uczestnicy będą potrzebowali pomocy opiekuna. Podczas warsztatów nie są
wymagane żadne specjalne umiejętności, a w cenie zapewnione wszystkie materiały. Wykonane mebelki uczestnicy
oczywiście zabierają ze sobą do domu.
Zapraszamy młodszych uczestników
wraz z opiekunem, a starsi którzy
ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć
samodzielnie:
10 lutego (piątek) część 1 – w godz.
14.00 – 20.00
11 lutego (sobota) część 2 – w godz.
10.00 – 14.00

Wernisaż wystawy
Artysta urodzony w 1949 roku w Suszu. Przez okres 15 lat pracuje w PKZ
w Warszawie, przy renowacji zabytków. Jego prace snycerskie znajdują
się m.in. na Zamku Królewskim, Wilanowie i Łazienkach. Kolejnych kilkanaście lat mieszka w Paryżu. Wraca do Polski i w pobliżu Tarnowa zakłada pracownię mebli artystycznych,
zajmując się równocześnie malarstwem. Obrazy maluje cyklami po kilkadziesiąt sztuk, szukając coraz to nowych tematów i udoskonalając swój
warsztat. Nowe cykle, które powstają obecnie to: celebryci i sceny z życia
codziennego. Jego prace znajdują się
wielu kolekcjach prywatnych w Polsce
i na świecie.
Muzeum Okręgowe, Rynek 3, wstęp wolny.
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10 lutego, godz. 18.00
Kabaret NatenCzas „Recepta
na odchudzanie”

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

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

11,12 lutego, godz. 17.00
Kabaret NatenCzas
„Recepta na odchudzanie”

www.kultura.tarnow.pl
tystki dwudziestolecia międzywojennego.
Galeria „Panorama” – dworzec PKP w Tarnowie, wstęp wolny

14 lutego, godz. 18.00
„Brzydal” Marius von Mayenburg
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

15 lutego, godz. 19.00

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

Iris Munos śpiewa Edith Piaf

12 lutego, godz. 19.00
„Brzydal” Marius von Mayenburg
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

13 lutego, godz. 18.00
„Stryjeńska”
Wernisaż wystawy
Wystawa przedstawia prace malarskie znanej polskiej malarki, ar-

Walentynkowy wieczór z muzyką
francuską.
Piosenki Edith Piaf, utwory wszystkim znane, przy których budzą się
wspomnienia z dawnych lat, z dawnego Paryża, piosenki dawnych miłości. Edith Piaf to ikona piosenki fran-
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cuskiej. Swoim przejmującym głosem
potrafiła porwać tłumy.
Recital Edith Piaf to muzyczna podróż
w życie artystki. Niezwykły głos Iris
Munos nadaje piosenkom zupełnie
nowego wymiaru, pozostając wciąż
w dobrze znanym nam klimacie.
„Edith Piaf” to uczta muzyczno-wokalna po największych przebojach artystki: „La vie en rode”, „Padam”, „Non,
je ne regrette rien”, „Hymne à l’amour”
i wiele innych. Akompaniament – Mariusz Urbaniak.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25-30 zł
16,17 lutego,
godz. 9.00, 11.30
„Mały Książę” Antoine
de Saint-Exupéry
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

17 – 19 lutego, godz. 18.00

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

17 lutego, godz. 19.30
Kreszendo
Koncert fantastycznej krakowskiej formacji Kreszendo, którą tworzą znakomitości polskiej sceny muzycznej: Adam Niedzielin, Leszek Szczerba,
Jacek Królik, Grzegorz Piętak i Marek
Olma. W warstwie muzycznej Kreszendo serwuje własny repertuar w smooth jazzowym klimacie z elementami
funky i fusion. Niebanalnie kompozycje, ozdobione są bogatymi aranżacjami oraz wirtuozerskimi solówkami. Kreszendo to projekt przyjaciół,
których połączyła chęć realizowania
swoich pomysłów muzycznych i wykonywania muzyki improwizowanej.
Najnowszym dziełem Kreszendo jest
płyta „Zmowa grania” .
TCK, Rynek 5, bilety: 30 zł

19 lutego, godz. 16.00

Kabaret NaTenCzas
„Nowy początek”
„Magiczne czasy kabaretu Zielony
Balonik”
Spektakl teatralny

7

Cinemarzenie
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
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19 lutego, godz. 16.30

19 lutego, godz. 19.00

Maciej Moskwa

Ryczące Dwudziestki (RO 20’s)

„Syria: odcięci przez wojnę”
Wernisaż wystawy poświęconej ofiarom konfliktu syryjskiego.
Wystawa czynna od 19 lutego do 19
marca 2017 r.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1,
wstęp wolny

Tradycyjny męski kwintet, który jako instrumentalno-wokalny kwartet, zaprasza wszystkich na wspólny rejs przez
rozbujane wody piosenki żeglarskiej.
Spotkanie z zespołem zawsze obfituje w muzyczne wrażenia estetyczne
i gwarantuje wszystkim radosną pracę rękoma przy rytmicznych szantach
– morskich pieśniach pracy. Zespół od
1983 roku koncertuje w Polsce oraz
za granicą. „Hiszpańskie Dziewczyny” „Few Days” czy „Jasnowłosa”,
to piosenki, które powinny być wystarczającą zachętą do rozśpiewanego spotkania. Skład zespołu: Wojciech
Dudziński „Sęp”, Andrzej Marciniec
„Martinez”, Bogdan Kuśka „Bodziec”, Łukasz Drzewiecki „Matrix”.
TCK, Rynek 5, bilety: 40 zł

19 lutego, godz. 17.00
Gramy dla Aleppo
Maleo Reggae Rockers, Milo i Przyjaciele
Wojna w Syrii to fakt. Nie odwracajmy naszych oczu i serc - pomóżmy
Aleppo!
Zapraszamy na koncert charytatywny.
Muzykę świata zagrają artyści z Polski,
Jemenu i Grecji. Polska Akcja Humanitarna poprowadzi zbiórkę dla ewakuowanych do obozów uchodźców
z Aleppo.
W programie koncertu: przesłanie
Janki Ochojskiej, informacja o aktualnej sytuacji w Syrii, reportaże filmowe
i misja artystów.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 30 zł

20 lutego, godz. 18.00
Wystawa plakatu społecznego
i kulturalnego studentów
Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie
Wernisaż wystawy.
Trzecia edycja wystawy plakatu studentów Instytutu Sztuki PWSZ w Tar-

luty 2017

nowie w Centrum Sztuki Mościce, tradycyjnie już prezentuje plakaty oparte
na emocjach. Głównymi wątkami proponowanymi przez studentów są: tolerancja, poczucie osamotnienia i niepewności, empatia czy problemy ekologiczne i zwierząt. Foyer kina to również świetne miejsce dla plakatu filmowego, kolejnych zmagań z evergreenami, lub mniej znanymi, a dostrzeżonymi przez młodych projektantów produkcjami filmowymi. Wystawa czynna od 20 lutego do 15 marca 2017 r.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1,
wstęp wolny

21 – 24 lutego, godz. 10.00
„Makbet”
William Szekspir
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

22 lutego, godz. 18.00
Anna Beata Bohdziewicz
Fotodziennik i inne zdjęcia
Wernisaż wystawy niezależnej fotografki, kuratorki wystaw i autorki

9

tekstów o fotografii, która fotografując, tworzy z drobnych zdarzeń,
wybranych fragmentów rzeczywistości, obrazy sytuujące się między
prywatnością a uniwersalizmem.
Absolwentka etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w filmie jako asystent i II reżyser, współpracując z takimi twórcami, jak: Walerian Borowczyk, Krzysztof Kieślowski,
Filip Bajon, Andrzej Trzos-Rastawiecki,
Krzysztof Zanussi. W latach 80. współpracowała z prasą podziemną, po roku
1990 - z wolnymi mediami. Wypracowała własny język fotografii dokumentalnej. Problemy, zdarzenia, ludzi przedstawia w cyklach osobistych
obrazów: od detalu, po szerokie, kontekstualne i symboliczne wypowiedzi. W 2007 roku została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na polu fotografii niezależnej.
Galeria TCK, Rynek 5, wstęp wolny
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23 lutego, godz. 17.00

Wernisaż wystawy malarstwa
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4, wstęp
wolny

Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski na
podstawie „Wieczorów Kabaretu Starszych Panów” oraz „Wieczorów wspomnień Jeszcze Starszych Panów”
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

23 lutego, godz. 18.00

26 lutego, godz. 16.00

„Świat zmysłów”

„Zwierzęta nocy”

Grzegorz Wójcik

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

www.kultura.tarnow.pl

Wystawa edukacyjna interaktywna ponad 30 stanowisk prezentuje najprzeróżniejsze zagadki i ciekawostki związane z działaniem podstawowych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3,
wstęp wolny

23 lutego, godz. 18.30

Cinemarzenie
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

27 lutego, godz. 18.30
Koncert Wiedeński
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fanta-

IV Salon Wiosenny
Wernisaż zbiorowej wystawy, przegląd prac tarnowskich artystów.
BWA w Parku Strzeleckim, wstęp wolny.

25,26 lutego, godz.18.00
„Starsi Panowie Znów”
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stycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Zabrzmią największe przeboje króla
walca – Johanna Straussa, arie z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła
Wdówka”,„Księżniczka Czardasza” oraz
„Kraina Uśmiechu”. Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów,
odbywających się w Wiedniu.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 75 zł

- promocja książki „Francja elegancja”
uznanej za najlepszą z książek poświęconych historii mody francuskiej wydanej w Polsce.
- Brel i Aznavour! - koncert piosenek
w wykonaniu Roberta Kudelskiego
z zespołem.
- projekcja filmu „O północy w Paryżu”,
reż. Woody Allen
- kulinarne smaki Francji.
Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, bilety: 45-55 zł

28 lutego, godz. 18.30

Biblioteczne Biuro Śledcze
„Na tropie przygody”

FERIE
Ferie w MBP

„Francuski Styl”
Nastrojowo, magicznie, lirycznie...taki
będzie wieczór z niepowtarzalnymi
piosenkami francuskich pieśniarzy
Brela i Aznavoura. Piosenki o miłości
i życiu zaśpiewa jeden z najlepszych
wykonawców piosenki francuskiej Robert Kudelski z zespołem. Koncert
nagradzany w kraju i zagranicą.
W programie wieczoru:
- spotkanie z dr Piotrem Szaradowskim, ekspertem fashion design i historii mody francuskiej

Poznawanie metod detektywistycznych, tworzenie sprzętu detektywa,
wyjaśnianie dziwnych zjawisk, rozwiązywanie nietypowych zagadek, poszukiwanie postaci literackich, ćwiczenia
spostrzegawczości. Z wesołymi detektywami nikt nie będzie się nudzić.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, poniedziałki, środy, piątki, godz.
11.00 – 12.00
Decoupage – warsztaty plastyczne
Warsztaty malarskiego decoupage
(materiały własne). Zajęcia dla wszyst-

luty 2017

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

www.kultura.tarnow.pl

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

12

KULTURA

kich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, wtorki, czwartki,
godz. 12.00 – 14.00
„Przyszła zima”
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci wczesnoszkolnych. Prace plastyczne techniką collage i origami. Tematyka zimowa.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, wtorki godz. 11.00
– 12.00, czwartki godz. 10.00-11.00
„Baw się razem z nami”
Edukacyjne gry i układanki planszowe dla najmłodszych, układanie puzzli. Gry i zabawy multimedialne.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, w godzinach otwarcia biblioteki
„Zaczytane ferie”
Głośne czytanie bajek i opowiastek
dla najmłodszych, kolorowanie, rysowanie.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, poniedziałki, środy,
piątki, godz. 10.30-11.30
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, wtorki,
czwartki, godz. 11.00 – 12.00
„Zimowe kolaże”
Zajęcia literacko-plastyczne. Wycinanie, wydzieranie, wyklejanie – łączenie różnych technik. Malunki na szkle
i plastrach drewna. Prace do przeczytanych zimowych opowiadań.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116, wtorki, środy,
czwartki, godz. 11.00 – 13.00

www.kultura.tarnow.pl
„Karnawałowe balony”
Warsztaty kreatywności polegające na przyozdobieniu balonów, przy
użyciu różnych technik plastycznych i wg. pomysłów własnych dzieci. Balony te mają stać się elementem
dekoracyjnym Sali Karnawałowej.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38B, wtorki, czwartki, godz. 11.00 – 12.00
Ferie w BWA
Z nami zobaczysz przykłady ciekawych projektów przedmiotów, niezwykłą architekturę, a także będziesz
mógł stworzyć własny portret w stylu
pop-art i wiele innych prac plastycznych. Ferie w BWA to wspaniała okazją do ćwiczenia swojej kreatywności.
6.02 poniedziałek – „Architektura –
niezwykłe budynki”
7.02 wtorek – „Pop-artowy portret”
8.02 środa – „Dizajn – sztuka na talerzu”
9.02 czwartek – „Dziwny alfabet”
10.02 piątek – „Zrób to sam”
Wiek uczestników: 6-7 lat. Czas
trwania: 12.00-13.30. Koszt: 25 zł./
os (za całość warsztatów). Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal. Materiały zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.
pl, 606 146 520. Podczas gdy dzie-
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ci będą tworzyć swoje prace, rodzice mogą w sali obok poczytać książki
z czytelni BWA.

Zapisy i szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 14 688 32
87, 784 976 025

Ferie w teatrze
Tego roku zajęcia te przygotują i poprowadzą aktorzy tarnowskiej sceny Monika Wenta i Mariusz Szaforz a Piotr Niedojadło zadba o część
muzyczną. Po czterech dniach wspólnej zabawy odbędzie się pokaz finałowy na Małej Scenie, oparty na motywach ze znanych bajek i baśni np.
„Królewna śnieżka”.
W drugim tygodniu ferii zapraszamy młodzież zainteresowaną aktorstwem a także praktycznymi umiejętnościami, jakie ta profesja może
rozwinąć. Aleksander Fiałek poprowadzi warsztaty w temacie odnajdywania się na scenie, czerpania z niczego-czyli z głowy oraz budowania pewności siebie bez względu na
okoliczności.
Kolejne zajęcia, rozwijające wyobraźnię i umiejętności manualne, to warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku
od 6-8 lat. Pod okiem Krystyny Szaforz plastyka i scenografa oraz Doroty Sroki plastyka, uczestnicy przygotują karnawałowe maski. W pierwszym dniu zajęć dzieci dodatkowo
obejrzą spektakl „Mały książę”.

Program:
30 stycznia – 2 lutego
Warsztaty Aktorskie dla dzieci
w wieku 8 – 13 lat
3.01, godz. 11:30 – 15:30,
31.01, godz. 11:30 – 15:30,
1.02, godz. 10:30 – 14:30,
2.02, godz. 11:30 – 15:30,
2.02, godz. 16:00 pokaz uczestników
warsztatów
Koszt: 150 zł od uczestnika, w tym voucher na wybrany spektakl oraz jeden posiłek
8-10.02, godz. 9:00 – 12:00
Warsztaty plastyczne dla dzieci
w wieku 6 – 9 lat
Koszt: 90 zł – w tym sztuka „Mały książę” i voucher na wybrany spektakl
6, 7.02, godz. 12:00 – 16:00
Warsztaty „Komunikacja Słowo
Sens”
Dla osób powyżej 14 roku życia
Koszt: 60 zł w tym voucher na wybrany spektakl
Ferie w TCK
1-3 i 7,8.02, godz. 10.00-13.00
Warsztaty Autorskiej Pracowni Plastycznej prowadzonej przez artystów
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plastyków Elżbietę i Witolda Pazerów
pod tytułem „Historie z życia człowieka – dzisiejsze, dawne, dawniejsze i pradawne”.
Warsztaty prowadzone będą w dwóch
grupach, dla dzieci, które ukończyły 7 lat:
1-3.02. godz. 10.00-13.00.
Grupa 1 – 45 zł.
Współczesna interpretacja formy i treści wybranych dzieł z poszczególnych
okresów dziejowych: Sztuka jaskiniowa, Starożytny Egipt oraz z opowiadań i reportaży z ubiegłego stulecia
odnalezionych w przygotowanych
czasopismach

www.kultura.tarnow.pl
7-8.02. godz. 10.00-13.00.
Grupa 2 – 30 zł.
Sztuka rzymian, a opowiadania z ubiegłego stulecia. Komponowanie prac
plastycznych oraz ilustrowanie wybranej formy literackiej. Zajęcia mają
na celu rozwijanie wiedzy z zakresu historii sztuki, warsztat plastyczny oraz
sprawność manualną, kreatywność
i pomysłowość.
Istnieje możliwość pracy indywidualnej, w czasie trwania warsztatów, w oparciu o martwą naturę, innych uczestników zajęć. – Opłata za
udział w pojedynczych zajęciach 15 zł.
Zapisy w Biurze Obsługi TCK. Liczy
się kolejność zgłoszeń, a gwarantem
miejsca jest wpłata. Liczba miejsc
ograniczona.
Ferie w CSM
6-10.02. godz. 9:00 do 15:00
Kulturalne fanaberie w ferie - tygodniowe warsztaty dla dzieci. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Twoje dziecko w kreatywny sposób, blisko ze sztuką, spędzi swój wolny czas.
Liczba miejsc: 20
Pierwsza część zajęć będzie obejmować: warsztaty z karykatury, ilustracji
i komiksu. Druga część będzie obejmować: seanse kinowe, zajęcia o te-
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matyce podróżniczej, pokazy doświadczeń z zakresu chemii i fizyki
Zapewniamy: soczek, drożdżówkę oraz owoce - każdego dnia, ubezpieczenie
Przygotowaliśmy dla dzieci zajęcia
plastyczne (warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury) i tematyczne (naukowe, kulturalne, filmowe). Dzieci
będą uczestniczyć w pokazie niezwykłych eksperymentów naukowych,
podczas którego odkryją prawa fizyki, chemii i poznają tajemnice otaczającego nas świata.

Program:
Poniedziałek: 9.00 – 15.00
9.00 i 12.00 - warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury
13.30 - „Akademia Podróżnika” - chiński Nowy Rok lub wybrany kraj Europy (Włochy, Grecja, Francja) - kultura,
język, gry i zabawy, ciekawostki zwią-

15

zane z danym krajem, próbowanie potraw charakterystycznych dla danego
regionu świata
Wtorek: 9.00 – 15.00
9.00 i 12.00 - warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury
13.30 - projekcja filmu
Środa: 9.00 – 15.00
9:00 i 12.00 - warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury
13.30 – 15.00 - „Odlotowe eksperymenty naukowe z TATE” - pokaz doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii
Czwartek: 9.00 – 15.00
9.00 i 12.00 - warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury
13.30 – 15.00 - projekcja filmu
Piątek: 9.00 – 15.00
9.00 i 12.00 - warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury
13.30 – 15.00 - „Akademia Podróżnika”

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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Tarnów, ul. Traugutta 1

Polska Akcja Humanitarna

Jacek Krupa
– Marszałek Województwa Małopolskiego

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2017

PATRONATY HONOROWE

zbiórka pieniedzy,
wystawa, reportaże,
ludzkie doświadczenia i relacje

www.csm.tarnow.pl

Roman Ciepiela
– Prezydent Miasta Tarnowa

Maleo Reagge Rocers
NAXOS w międzynarodowym składzie

KONCERT:

gramy
dla
Aleppo

rezerwacje: tel. 14 633 46 04

19 lutego 2017, g. 17:00

fot. Maciej Moskwa / TESTIGO Documentary
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