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Do 9 kwietnia

do 23 kwietnia

„Stryjeńska”

„Świat zmysłów”

Kolekcja 33 prac autorstwa Zofii Stryjeńskiej zdeponowana w tarnowskim
Muzeum w listopadzie 1992 roku, jest
darem księdza prof. Alojzego Nosala
dla miasta Tarnowa. Od tej pory systematycznie pokazywana i udostępniana, także poza Tarnów, przy okazji
licznych wystaw poświęconych twórczości tej znakomitej artystki. Obrazy
przedstawiają postacie, sceny biblijne, polską wieś, stroje i tańce ludowe.
Galeria „Panorama”, Dworzec PKP w Tarnowie, wstęp wolny.

Wystawa interaktywna.
Ponad 30 stanowisk prezentuje najprzeróżniejsze zagadki i ciekawostki związane z działaniem podstawowych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Modele
zgromadzone na wystawie pomagają zrozumieć związek pomiędzy budową narządów zmysłów, a ich działaniem. Prezentują zjawiska wynikające z faktu posiadania dwojga oczu
i uszu, a także pokazują, w jaki sposób
zmysły oszukują nas oraz jak my możemy oszukać nasze zmysły. Wystawa
adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, a dzięki doborowi stanowisk może pomóc w realizacji programu nauczania takich przedmiotów jak
przyroda, biologia, fizyka czy chemia.
Muzeum Okręgowe Rynek 3, bilety: 3-5 zł

do 17 kwietnia
IV Salon Wiosenny
BWA w Tarnowie zaprasza na czwartą
edycję dorocznego Salonu Wiosennego. Ideą przewodnią Salonu jest prezentacja najnowszych prac artystów
związanych z miastem oraz regionem
tarnowskim. Prezentacja ma również
charakter konkursu, w którym nagrodą jest wystawa indywidualna w BWA
w roku 2018. Przyznana będzie również Nagroda Publiczności.
BWA Park Strzelecki, bilety: 1-5 zł

2,3 marca godz. 9.00,11.30
„Tajemniczy Ogród” Frances
Hodgson Burnett
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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4,5 marca godz. 18.00

„Piotr Nalepa
Breakout Tour Symfonicznie”

„W pokoju obok” Sarah Ruhl

3

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

“Manchester by the Sea”

Koncert najlepszych piosenek niezwykłego duetu Tadeusza Nalepy i Miry
Kubasińskiej. Zagra Orkiestra Symfoniczna Centrum Sztuki Mościce i zespół Nie-Bo pod dyrekcją Adama Klocka. Syn Tadeusza i Miry Piotr Nalepa od
2007 roku realizuje „artystyczny testament” rodziców wykonując z zespołem Nie-Bo niezapomniane piosenki
zespołu Breakout...
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 40-50 zł

Cinemarzenie
Jeden z najważniejszych filmów ubiegłego roku i życiowa rola Caseya Afflecka. Wciela się on w postać zgorzkniałego, zmuszonego po śmierci brata
do powrotu do Manchesteru. Miejsca,
o którym raz na zawsze chciałby zapomnieć. Przeszywające kino o przeżywaniu żałoby i próbie zmierzenia się
z demonami przeszłości.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

6 marca, godz. 18.30
Dokumenty proszę…
„Nawet nie Wiesz jak bardzo Cię kocham”
reż. Paweł Łoziński
Zapis trudnego procesu uzdrawiania
relacji matki i córki w gabinecie psy-
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choterapeuty. Jesteśmy świadkami
bolesnej intymnej rozmowy o wzajemnych uczuciach lub ich braku.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

7 marca godz. 9.00, 11.00
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„Księga Lasu”
Wojciech Graniczewski
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

7 marca, godz. 11.00
Urodziny Miasta

687 lat temu Kancelaria Królewska wydała dla komesa Spycymira dokument
lokacyjny dla Tarnowa. Z tej okazji, 7
marca, zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na wspólne świętowanie. Urodziny na tarnowskim Rynku
rozpoczną się o godz 11.00 występami uczniów tarnowskich szkół. W samo

www.kultura.tarnow.pl
południe przedszkolaki wezmą udział
w tradycyjnych już „słodkich urodzinach miasta”, po których do godz. 16
zapraszamy na drugą część występów
uczniów tarnowskich szkół. O godz.
17.00 rozpoczniemy część koncertową, w której zaprezentujemy dorobek lokalnych artystów. Wystąpią: zespół Old Boys Band – dwukrotny finalista festiwalu Jazz Meeting Złota Tarka w Iławie, a następnie muzycy związani ze Studiem Rocka Pawła Mazura. Punktem kulminacyjnym będzie
projekt „Gitarowe Granie”, w którym
obok Wojtka Klicha – znakomitego
tarnowskiego muzyka- wystąpią zaproszeni goście: syn legendy zespołu „Dżem”, muzyk i założyciel zespołu
Cree – Sebastian Riedel oraz Gabriel
Fleszar. W tym wyjątkowym dniu nie
zabraknie zarówno doskonałej muzyki, jak i urodzinowego słodkiego poczęstunku – czekoladowych muffinek.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
Tarnowa na wspólne świętowanie.
Namiot na Rynku w Tarnowie. Wstęp wolny.

7 marca, godz. 17.00
„Rok rzeki Wisły”
O rzece Wiśle i sztuce na wystawie
Marka Chlandy „Kodeks Nadwiślański”

marzec 2017

rozmawiają: Marek Chlanda i Łukasz
Gorczyca / Galeria Raster
Dopływ: Karolina Jabłońska PO CIEMKU
BWA na dworcu PKP. Wstęp wolny.

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

8 marca, godz. 18.30
„Dajcie mi tenora”

5

ko zaczyna się komplikować. Powodem tego są... humory głównej gwiazdy wieczoru. A co się stanie jeśli maestro zupełnie straci formę? Czy znajdzie się godny zastępca, który wcieli się w rolę Otella i zachwyci publiczność niebiańskim głosem? Obsada:
Olaf Lubaszenko, Elżbieta Romanowska, Artur Chamski, Andżelika Piechowiak, Halina Bednarz, Andrzej Blumenfeld, Marta Marzęcka, Łukasz Goławski. Po spektaklu zapraszamy na
spotkanie z Olafem Lubaszenko w ramach cyklu Spis Treści Poufnych.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 70-80 zł

8 marca godz. 19.00
Katarzyna Piasecka –
„Bez filtra”

Spektakl Teatru Capitol z Warszawy.
Tą bestsellerową komedię napisał
uznany autor broadway’owskich hitów - Ken Ludwig. Gdy do Cleveland
ma przyjechać światowej sławy tenor,
emocje melomanów sięgają zenitu.
Wszyscy z drżeniem serca wyczekują
wybitnego artysty. Jednak na chwilę
przed uroczystą galą „Otella”, wszyst-

Stand-up comedy
Satyryczka Katarzyna Piasecka powraca do Tarnowa, tym razem ze swoim najnowszym programem stand-up’owym „Bez Filtra”. W roli „rozgrzewacza” wystąpi młody, obiecujący stand-up’er z Krakowa - Michał Leja,
a imprezę poprowadzi Wojtek Pięta. Katarzyna Piasecka to charyzmatyczna, odważna, bezpośrednia, najbardziej znana polska stand-uperka,
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Moda według Kobiet

która nie boi się tematów tabu. Od lat
doskonale odnajdująca się w męskim
świecie stand-upu. Jak nikt inny potrafi rozmawiać z widzem. To właśnie
żywy kontakt z publicznością stał się
jej znakiem rozpoznawczym.
Michał Leja - współtwórca Comedy
Lab w Krakowie - po Stand-up Polska, największej grupy stand-uperów
w kraju. Jest zwycięzcą Stand-up Festu 2014 w Szczecinie.
Piwnice TCK, Rynek 5, bilety: 20 zł

9 marca, godz. 9.00,11.00

Cykl warsztatów skierowany do osób,
które chcą się dowiedzieć więcej o modzie, jej historii, ikonach mody, designie, zasadach stylizacji, dresscode czy
doborze kolorystyki. Moda zmienia się
szybko, a świadomość własnego stylu i znajomości historii mody, każdej
kobiecie może ułatwić karierę, dodać
pewności siebie, pozwolić kreować
swój wizerunek w sposób, aby środowisko, w którym przebywa odbierało ją pozytywnie. Cykl trzech prelekcji
połączonych z elementami warsztatu:
Kolor - 10 marca, 17:00 - 20:00
Sylwetka - 24 marca, 17:00 - 20:00
Styl - 31 marca, 17:00 - 20:00
Organizator zapewnia wszystkie materiały. Po każdej prelekcji uczestnicy
dostaną materiały warsztatowe.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25 zł

10-12 marca, godz. 18.00

„Księga Lasu”
Wojciech Graniczewski

„Disco Solski”

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

Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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12 marca, godz. 13.30
Zaczarowany Teatr Wyobraźni
Warsztaty rodzinne
CSM zaprasza najmłodszych od 3 do 4
roku życia i ich rodziców lub opiekunów na zajęcia rozwijające wyobraźnię, słownictwo dzieci i poprawiające koncentrację. A wszystko to okraszone świetną zabawą. Każdy warsztat dla dzieci w ramach cyklu „Zaczarowany Teatr Wyobraźni” stanowi odrębną część, ma inny temat oraz prowadzony jest przez innych aktorów.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

i Małgosi, adresowana szczególnie
do najmłodszych dzieci. Ciepły klimat spektaklu buduje nie tylko swoista i pełna uroku opowieść Brzechwy,
ale też scenografia przedstawienia.
Przedstawienie teatralne to dla dziecka wielka przygoda - scena, aktorzy,
kostiumy, a w przypadku spektaklu
„Jaś i Małgosia”, również lalki. Spektakl dla dzieci od 3 lat.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15-18 zł

12 marca, godz. 19.00
Wojtek Mazolewski
ft. John Porter
„Chaos pełen idei”

12 marca, godz. 15.00
„Jaś i Małgosia”

Spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru Banialuka z Bielska – Białej. Żartobliwa wersja przygód Jasia

7

Najnowsze dzieło Wojtka Mazolewskiego zabrzmi na żywo w Kinie Marzenie w Tarnowie. W koncercie gościnnie wystąpi John Porter.
Wojtek Mazolewski wraca z nowym
projektem. Tym razem do współpracy zaprosił wspaniałych gości, łącząc
pokolenia i śmiało mieszając gatunki
muzyczne. Płytę współtworzył znakomity John Porter - walijski kompozytor i autor tekstów. Na koncertach
usłyszeć można zarówno kompozycje
Mazolewskiego jak również utwory
i improwizacje na temat muzyki Por-
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go z najwybitniejszych fotografów
na świecie.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

14 marca, godz. 10.00

KALENDARZ KULTURALNY MARZEC 2017

„Blackbird” David Harrower
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

16 marca, godz. 18.00
Kabaret
NaTenCzas
tera – uznawanej za klasykę rocka.
Skład zespołu: Wojtek Mazolewski –
kontrabas, Marek Pospieszalski – saksofon, Oskar Torok – trąbka, Joanna
Duda - instrumenty klawiszowe, Jakub
Janicki – perkusja, gościnnie - John
Porter - gitara, wokal
Kino „Marzenie”, bilety 40 zł

„Magiczne czasy kabaretu Zielony
Balonik”
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

17 marca, godz. 19.00
Kabaret
NaTenCzas

13 marca, godz. 18.30
Dokumenty proszę…
„Sól ziemi” reż. Wim Wenders
Filmowa próba zgłębienia fenomenu
twórczości Sebastiao Salgado, jedne-

„Magiczne czasy kabaretu Zielony
Balonik”
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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18 marca godz. 17.00

„Blackbird” David Harrower

Narodowy Teatr Opery i Baletu
z Odessy

9

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

„Najgłębiej na świecie”
- Krzysztof Starnawski
„Za horyzont domu”.
Krzysztof Starnawski (ur. 1968) - polski sportowiec ekstremalny, płetwonurek, speleolog, taternik, ratownik
TOPR. Specjalizuje się w nurkowaniu
w jaskiniach oraz nurkowaniu pod
lodem. Zdobywca Kolosa w kategorii „Wyczyn roku” (1999) za dokonanie najgłębszego polskiego nurkowania swobodnego (131 m) w jaskini Hranická Propast w Czechach oraz
wyróżnienia w 2000 roku za pobicie
tego rekordu o 50 m. Na spotkaniu
opowie o swoich przygodach w jaskiniach Albanii i Macedonii, no i oczywiście o swoim największym sukcesie
- najgłębszej zalanej jaskini na świecie - Hranickiej Propasti.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

Gala najpiękniejszych arii operowych i operetkowych w wykonaniu
solistów Narodowego Teatru Opery
i Baletu w Odessie, orkiestry, par baletowych oraz chóru – łącznie ponad
50-osobowy skład artystyczny. Niezapomniana podróż muzyczna przez
historie miłosne operetki i musicalu.
W programie koncertu nie zabraknie
znanych i lubianych arii operowych
i operetkowych oraz tradycyjnych
pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić również będzie repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi strojami oraz tańcem baletu.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 90-100 zł
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19 marca, godz. 13.00

19 marca, godz. 16.00

„Galeria jednego obiektu”

„To tylko koniec świata”

Projekt polega na organizacji wystaw
prezentujących najciekawsze eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Wybrane eksponaty będą odpowiednio zaprezentowane podczas spotkań w formie odczytów, pogadanek dotyczących dziejów tego obiektu i okoliczności ich znalezienia się
w muzeum. Tym razem zaprezentujemy dzbany cynowe.
Ratusz, Rynek 1. Wstęp wolny.

Cinemarzenie
Nowy film Xaviera Dolana, okrzykniętego cudownym dzieckiem kina. Po
dwunastu latach nieobecności do rodzinnego domu powraca Louis. Ma najbliższym coś ważnego do zakomunikowania, ale oni, bojąc się tego, nie chcą
dopuścić go do głosu. Rodzinna psychodrama w najlepszym stylu. W obsadzie same gwiazdy francuskiego kina.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

20 marca, godz. 10.00

19 marca, godz. 15.00

„Król” wg J. Słowackiego
„Powrót Krasnoludków”
Zinaida Zagner

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

20 marca, godz. 18.30
Dokumenty proszę…

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

„Więzi” reż. Zofia Kowalewska
Psychodrama małżeńska ze zdradą w tle.
„Komunia” reż. Anna Zameck a
Gorzka. chociaż nie pozbawiona hu-
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moru historia przyspieszonego dorastania w dysfunkcyjnej rodzinie.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

21 marca, godz. 9.00,11.00
„Powrót krasnoludków”
Zinaida Zagner
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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ca ze złotem oraz pełnej przygód wyprawy Irlandczyka Toma Fitzpatrika,
który zna zasady umożliwiające jego
zdobycie. Baśń połączona jest z częścią warsztatową – dzieci poznają rodzaje instrumentów i zasad charakterystycznych dla muzyki irlandzkiej.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 10 zł

24 marca, godz. 17.00
Moda według Kobiet
- sylwetka

22 marca, godz.18.00
„Król” wg J.Słowackiego
Spektakl teatralny
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

Cykl warsztatów.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25 zł

25 marca, godz. 12.00

24 marca,
godz. 8.30, 10.00, 11.30

„Warsztaty tańców
irlandzkich”

Inna Bajka, Opowieści
Wędrownego Grajka baśń irlandzka „Pole Ostów”

Zapraszamy dorosłych pasjonatów
tańca na warsztaty tańców irlandzkich, poprowadzone pod fachowym
okiem tancerzy krakowskiego zespołu Eriu przy żywiołowej muzyce irlandzkiej.
Zespół działa w Krakowie od 2006
roku. Powstał z inicjatywy kilku pasjonatek tańca, które, oczarowane mu-

Warsztaty dla grup zorganizowanych
z przedszkoli i szkół podstawowych.
Uczestnicy poznają historię przebiegłego skrzata Leprechauna pilnie
strzegącego tajemnicy ukrytego garn-
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zyką irlandzką, zapoczątkowały istnienie grupy.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 20-25 zł

25 marca, godz. 16.00

KALENDARZ KULTURALNY MARZEC 2017

Teresa Werner
Koncert
Polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiała się na scenach
największych teatrów świata, w tym
m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Jej
występy obejmowały Europę, Afrykę,
Azję oraz Amerykę Północną. Zaistniała dzięki takim przebojom jak „Miłość
jest piękna”, „Dałabym Ci dała” czy „Kocham swoje morze”. Artystka ma na
swoim koncie nagrane dwie płyty CD
oraz krążek DVD z dotychczasowymi
wideoklipami. Album „Spełnić marzenia”, którego premiera miała miejsce w
2012 roku uzyskał status Złotej Płyty.
Aula PWSZ, ul. Mickiewicza 8, bilety: 60 zł

25 marca, godz. 17.00
Carrantuohill
„Touch of Ireland the Storm”
Piąta odsłona spotkań z dynamiczną
muzyką irlandzką i żywiołowym tań-

cem rodem z Zielonej Wyspy - widowisko muzyczno-taneczne w wykonaniu zespołu muzyki celtyckiej Carrantuohill oraz najlepszych specjalistów
od tańca irlandzkiego. Zawiera kompilację utworów muzycznych i choreografii tanecznych, mocno osadzonych w irlandzkiej tradycji. Jest spektaklem niezwykle rozbudowanym
pod względem aranżacji muzycznych,
kostiumów oraz używanego instrumentarium. To idealne połączenie muzyki oraz tańca na żywo, stale zmieniane i wzbogacane o nowe elementy.
Grupa CARRANTUOHILL istnieje od
1987 roku. Wykonuje zarówno tradycyjną muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania
aranżacyjne oparte na „celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, bo-
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dhran, flety, tin whistles, akordeon,
mandolina, gitara akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 35-45 zł

tożsamości oraz skomplikowanych
ludzkich relacjach. O tym, jak wielką
rolę w kształtowaniu naszego życia
odgrywa dzieciństwo i czy można zerwać z korzeniami.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

25 marca godz. 19.00

26 marca, godz. 17.00

„Hamlet” William
Shakespeare

„Smaki Świata
– Maroko”

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

26 marca, godz. 16.00
„Moonlight”
Cinemarzenie
Największa sensacja w amerykańskim
kinie ostatnich kilku lat. Film Barry’ego
Jenkinsa to opowieść o poszukiwaniu

Kuchnia, zapach i kolory, moda Maroka w pierwszym spotkaniu z nowego
cyklu Smaki Świata. W tę fascynującą,
energetyczną podróż zmysłów po Maroku zabierze widzów Chigaga Group,
który pochodzi z Sahary w południowym Maroko. Muzycy wykonują tradycyjną muzykę saharyjską – tak zwany desert blues. Grają na banjo, darbukach, kastanietach, gitarze elektrycznej, bębnach, śpiewają, tańczą podczas koncertu, jak również prowadzą
warsztaty kulinarne i pokazy kuchni
marokańskiej. Spotkaniu bedzie towarzyszyć wystawa zdjęć z Maroka
autorstwa dziennikarki i fotoreporterki - Edyty Molędy. W świat kolorów,
faktur i zapachów Maroka wprowadzi
widzów Anna Świętek - podróżniczka,
znawca historii mody.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1
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26 marca godz. 19.00
„Hamlet” William Shakespeare
Premiera teatralna
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety:10-30 zł

KALENDARZ KULTURALNY MARZEC 2017

27 marca, godz. 18.30
Dokumenty proszę…
„Mr. Gaga”, reż. Tomer Heymann
Historia jednego z najoryginalniejszych współczesnych choreografów
- Ohada Naharina, który stworzył własny język tańca - GaGa.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

28-31 marca, godz. 10.00

nastolatka. Dzisiaj ma na koncie kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych,
a w teatrze (oraz w życiu) tworzy pasjonujący tandem twórczy z Iwanem
Wyrypajewem. Do imponującej listy
jej dotychczasowych kreacji filmowych, dołączyła ostatnio Maria Skłodowska-Curie w filmie Marie Noëlle.
Projekcja filmu i spotkanie z aktorką.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

30 marca, godz. 19.00

„Hamlet” William Shakespeare
„Kaj Dzias”

Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
28 marca, godz. 19.00
Karolina Gruszka
„Goście Łukasza Maciejewskiego”
Talent, inteligencja, uroda. Aktorka
pierwsze role filmowe zagrała jako

Spektakl teatru tańca
Ten barwny, emocjonalny kolaż muzyki, pieśni, tańca i tekstów o historiach Cyganów i aktorów jest niezwykły. Spektakl powraca do idei cyganerii - tworzenia bohem artystycznych, wzajemnie inspirujących się do
twórczego działania. Wykonawcami
są absolwenci PWST w Krakowie, któ-
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rym towarzyszą muzycy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie oraz uczniowie z ZSP
w Tarnowie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 10 zł

Moda według Kobiet
- styl

Cykl warsztatów
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25 zł

31 marca, godz. 19.00
Grażyna Łobaszewska i Chadek
Big Band
Koncert jednej z najwybitniejszych
polskich piosenkarek, kompozytorki i autorki wielu popularnych utworów. Na scenie towarzyszy jej Chadek

Big Band pod dyrekcją Zbigniewa Jakubka, zespół złożony z muzyków zaprzyjaźnionych z Chełmskim Domem
Kultury. W programie koncertu znajdą
się największe przeboje artystki oraz
popularne standardy jazzowe.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 40-50 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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