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Spacery po Tarnowie

KALENDARZ KULTURALNY LIPIEC 2017

Codziennie o godz. 12.00 sprzed Tarnowskiego Centrum Informacji (Rynek 7) przewodnik będzie zabierał
chętnych na spacer po najważniejszych zabytkach centrum Tarnowa.
TCI, Rynek 7, udział bezpłatny.

www.kultura.tarnow.pl
Wszystkie one zachowały oryginalne
stroje i pomimo takiej ilości są niepowtarzalne. Wystawa jest wzbogacona
o krótkie opisy najciekawszych eksponatów oraz kilka informacji z zakresu historii porcelany, a także najbardziej znaczących producentów
porcelanowych lalek …
Foyer Teatru im. L. Solskiego, wstęp wolny.

Zwiedzanie tarnowskiej Katedry
Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem:
Pn-pt. 9.00-12.00 oraz 15.00-18.00
Sobota: 9.00-12.00
Niedziela: 16.00-18.00
Katedra, udział bezpłatny.

Do 7 lipca, godz. 10.00-15.00
Lalki Teresy Waydowicz
Teresa Waydowicz od ponad 25 lat
kolekcjonuje porcelanowe lalki –
a właściwie „lalkowe dzieła sztuki”.
Jej zbiór obecnie liczy ponad 1200
lalek i stanowi aktualnie jedną z największych kolekcji nie tylko w kraju,
ale prawdopodobnie i w Europie. Te
porcelanowe „cudeńka” pochodzą
z różnych zakątków świata: Florydy, Kostaryki, Kanady, Japonii, Chin,
a także z wielu krajów europejskich.

Do 10 września
Teatr lalek Jerzego Koleckiego
Wystawa jest pierwszą monograficzną prezentacją projektów scenografii
Jerzego Koleckiego. Autor – urodzony
w 1925 r. we Wróblowicach, dorastał
w Ciężkowicach – absolwent pracowni Zbigniewa Pronaszki na krakowskiej
ASP. Po ukończeniu studiów zamieszkał
w Rabce, gdzie znalazł pracę w teatrze
„Rabcio Zdrowotek”, początkowo jako
aktor, a z czasem jako autor scenografii,
dyrektor i kierownik artystyczny (19611977). Tworzył również na zamówienie
większości teatrów lalkowych w Polsce.
BWA Park Strzelecki, bilety: 1-5 zł

2 lipca, godz. 16.00
XXVII Koncerty Letnie w Tarnowie
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„Muzyczna podróż dookoła świata”.
Alessandro Crosta – flet, Nadia Testa – fortepian (Włochy)
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, wstęp wolny.

2 lipca, godz. 19.00
Potańcówka
W lipcu i sierpniu tarnowianie będą
mieli okazję ponownie wziąć udział
w potańcówkach, tym razem na tarnowskim Rynku, a nie jak było w latach ubiegłych w Amfiteatrze.
Ubiegłoroczny cykl wieczorków tanecznych cieszył się dużą popular-
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nością, z tygodnia na tydzień przybywało chętnych do wspólnej zabawy, a frekwencja w Amfiteatrze przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Podczas tegorocznej edycji
o dobrą zabawę zadbamy wraz z wodzirejem. Muzyka zostanie wybrana
z myślą o różnych grupach wiekowych. Nie zabraknie żywiołowej muzyki disco lat 80., czy klasyków muzyki rozrywkowej, a także współczesnych hitów.
Rynek, wstęp wolny.

Od 3 lipca
„Miejskie Wakacje
– Miejskie Wariacje”
Tematyka zajęć dotyczyć będzie Tarnowa, jego historii, zaułków, obiektów i ludzi, a sama oferta jest wakacyjną alternatywą dla kreatywnych dzieci, które nie lubią się nudzić.
Organizator proponuje trzy formy aktywności, tj. zwiedzanie tarnowskiej Starówki i najbliższych
jej okolic, warsztaty twórcze, na
których będą rozwijać swoje pasje,
zdolności artystyczne i umiejętności, a także zajęcia kreatywne, podczas których zrelaksują się w aktywny sposób poprzez zabawę, gry, za-
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gadki i inne ciekawe zajęcia rozwijające ich kreatywność. Nie obędzie się też bez smacznych i zdrowych posiłków w przerwie między
zajęciami. Zapisy www.pracowniakreatywna.org
Fundacja Pracownia Kreatywna, Rynek 9, bilety: 35-900 zł

3-7 lipca
Wakacje
Dookoła Świata
Tygodniowe warsztaty podróżnicze
dla dzieci.
Centrum Sztuki Mościce zaprasza
dzieci w wieku 7-12 lat. Warsztaty
wakacyjne potrwają cały tydzień od
godz. 9:00 do 15:00. Twoje dziecko
w kreatywny sposób, blisko z przyrodą i kulturą, spędzi swój wolny czas.
Organizator zapewnia: warsztaty podróżnicze, w 5 dni 5 kontynentów,
warsztaty kuglarskie, imprezę kosmiczną z pokazem w mobilnym planetarium, seanse kinowe z najnowszym repertuarem, każdego dnia ciepły posiłek – catering, ubezpieczenie.
Zapisy: Anna Sadowska: 14 633 46 11
lub a.sadowska@csm.tarnow.pl.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 230 - 260zł

www.kultura.tarnow.pl
3 lipca, godz. 18.00
Czerwień – gród między
Wschodem a Zachodem
Na wystawie będzie można zobaczyć prawie 1,5 tys. zabytków pochodzących z okolic X-XIV-wiecznego
Czermna, „stolicy” dawnych Grodów
Czerwieńskich. Pokazywane na wystawie zabytki prezentują Czerwień
jako ważny ośrodek polityczny i religijny, ale również miejsce, gdzie toczyło się życie zwykłych ludzi zajmujących się handlem, rzemiosłem czy
uprawą roli. Są to m.in. elementy wyposażenia domu i narzędzia pracy ówczesnych rzemieślników, a także przedmioty związane z handlem oraz atrybutami władzy.
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, wstęp
wolny.

4 lipca, godz. 14.00
Wtorki z Megaksiążką
„Literackie podróże małe i duże”
Zagadki, rebusy, łamigłówki, kolorowanki dotyczące atrakcyjnych i ciekawych miejsc Polski. Propozycja skierowana do dzieci w wieku do 12. lat.
Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.
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6 lipca, godz. 9.00
„Mój osobisty potworek”
Strachy, potwory i inne straszydła, czyli strach ma tylko wielkie oczy. Bajkoterapia.
Warsztaty literacko-plastyczne dla
dzieci do lat 10 poprowadzi Katarzyna Kurdziel.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny 14 656 09 60
MBP Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, udział bezpłatny.
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nas” w Tarnowie). Ewentualne zmiany wynikające np. z niesprzyjających
warunków pogodowych prosimy śledzić na stronie: www.bwa.tarnow.pl
Skwer obok BWA w Parku Strzeleckim, udział
bezpłatny.

6 lipca, godz. 20.30
„Muzyczne Tarasy” – Future Folk

6 lipca, godz. 19.00
Wakacyjna Joga na trawie
obok BWA
Wzorem ubiegłego roku zapraszamy
na kolejny cykl ćwiczeń cieszący się
ogromnym zainteresowaniem. Czas
trwania zajęć: 90 minut.
Spotkania przeznaczone są dla każdej
grupy wiekowej zarówno dla początkujących, jak również tych, którzy już
praktykują jogę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie i miło spędzić czas w dobrym towarzystwie.
Na zajęcia prosimy zabrać wygodny
strój, w miarę możliwości matę i pasek (20 szt. zapewnia szkoła jogi „Ma-

Krywań
We wszystkie czwartki lipca rozbrzmiewać będzie niezwykle energetyczna, żywa i bogata muzyka folkowa, zakorzeniona w tradycji i kulturze ludowej różnych regionów Polski i świata.
X Festiwal Letnich Koncertów Kameralnych zainauguruje Krywań z Zakopanego.
Krywań zapoczątkował styl muzyczny,
który w ostatnich latach rozwinął się
i zyskał rzesze fanów. Muzycy z Zako-
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panego dostosowali – w warunkach
odpowiednich na lata 70. i 80. – muzykę Podhala na potrzeby rynku komercyjnego. Dziś muzykę Krywania możemy określić, jako „pop-folk”. Grupa zyskała uznanie w kraju i za granicą, na
swoich półkach gromadząc liczne nagrody i odznaczenia.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 35 zł

Sypanie mandali - zajęcia plastyczne
dla dzieci, rysowanie i sypanie mandali z wykorzystaniem kolorowego piasku. Prowadzenie - Agnieszka Staroń.
Grupy o 9:30, 11:00, 12:30.
Rynek, udział bezpłatny.

7 lipca, godz. 16.00

Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych
Tarnowska odsłona festiwalu, który
gości ponad 200 wykonawców, biorących udział w ponad 80 wydarzeniach artystycznych. W tym roku odbywa się w Krakowie, Tarnowie, Alwerni i Oświęcimiu.
W Tarnowie wystąpią:
16.00 Compagnie Albedo „Les Tonys”, Rynek
Założona w 1994 roku francuska grupa teatralna, która regularnie podró-

Małe szczęście
i kropka
Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Pracownia - litera narzędziowa:
warsztaty plastyczne, projektowanie
i pisanie liter. Prowadzenie - Bartłomiej Bałut. Grupy o 9.00 i 12.00
Kawiarnia literacka dla dzieci: spotkanie autorskie z ilustratorką Asią Rusinek. Warsztaty„Jak przekręcać i przeklinać” wg książki Michała Rusinka.
Warsztaty radiowe z interpretacji bajek i wierszy „Multimedialna czytelnia
MBP”, prowadzenie Piotr Kopa.
Piaskownica:
Mała gimnastyka - sportowe zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci, inspirowane kalisteniką i jogą. Grupy o 9:00,
10:30, 12:00.

7 lipca, godz. 16.00
30. Ulica w Tarnowie
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żuje, prezentując swoje spektakle
podczas największych wydarzeń teatralnych świata. Liczba jego występów przekroczyła już liczbę 2000!
17.00 FrutillasConCrema „Petit”,
Rynek
Chilijski artysta, klaun, błazen, mim, żongler i linoskoczek. Stworzył liczne spektakle jednoosobowe dla szerokiej publiczności w każdym wieku. Bez trudu
pokonuje barierę językową, ponieważ
komunikuje się z widzami językiem ciała, humoru i radości bycia razem.
18.00 Teatr Pinezka „Pan Twardowski”, Rynek
Od 1980 roku bawi ludzi na ulicach,
placach i scenach całego świata. Jego
spektakle to mieszanka wybuchowa
klaunady, teatru lalek i improwizacji.
„Pan Twardowski” to bajka dla wszystkich dzieci, które nie boją się diabłów
i czarów, i które nie boją się bać…
19.00 Teatr KTO „Peregrinus”, Rynek, plac Sobieskiego
„Peregrinus” to wędrujący spektakl
uliczny, inspirowany twórczością poetycką T.S. Eliota, który pokazuje jeden
dzień z życia człowieka XXI wieku. To
groteskowy moralitet przemieszczający się przez ulice dzisiejszej cywilizacji. Aktorzy w wielkich, sugestywnych maskach, budują szereg z pozoru zabawnych scen, będących w isto-
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cie gorzką satyrą na świat współczesnego Everymana w codziennej podróży pomiędzy domem a korporacją.
Rynek, pl. Sobieskiego, ulice miasta.

7 lipca, godz. 17.00
Zaczarowana Wyspa Wilkonia
Warsztaty dla dzieci.
Rynek, wstęp wolny.

7 lipca, godz. 18.00
Wernisaż wystawy fotografii
Wystawa związana z historią i działalnością Zakładów Mechanicznych
w Tarnowie S.A.
Wystawa czynna od 8 lipca do 12 sierpnia codziennie z wyjątkiem niedziel
(Pn.-pt. 10:00-18:00, so. 10:00-17:00)
Galeria TCK.Rynek 5, wstęp wolny.

8 lipca, godz. 16.00
100-lecie Zakładów
Mechanicznych
Koncert podczas którego wystąpią:
Enej, Sayes, Bracia i Krzysztof Cugowski, Mercurius.
Rynek, wstęp wolny.
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8 lipca, godz. 20.30

www.kultura.tarnow.pl
Wystąpią: Romuald Lipko Band, Tylko Ty stypendyści Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia, Partita 45-lecie
działalności zespołu
Rynek, wstęp wolny.

Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków

10-14 lipca, godz. 12.00

KALENDARZ KULTURALNY LIPIEC 2017

„Lato w BWA”
7 edycja spotkań filmowych na kinowej górce.
Wieczór akcji: „Furia”, „Pan życia
i śmierci”
Park Sanguszków

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 6
do 8 lat.
Obowiązują zapisy kubisztal@bwa.
tarnow.pl
BWA Park Strzelecki. Udział bezpłatny.

9 lipca, godz. 17.00

10-14 lipca

XXVII Koncerty
Letnie w Tarnowie

Wakacje Dookoła Świata

„Mistrzowie baroku i klasycyzmu”.
Bretislav Kotrba – puzon, Karel Hiner – organy (Czechy)
Kościół xx. Misjonarzy, wstęp wolny.

9 lipca, godz. 17.00
Tarnów Polskiej Piosenki
W dniach 9-14 lipca tarnowski rynek
będzie rozbrzmiewał dźwiękami różnych nurtów muzycznych.

Tygodniowe warsztaty podróżnicze
dla dzieci.
Centrum Sztuki Mościce zaprasza
dzieci w wieku 7-12 lat. Warsztaty
wakacyjne potrwają cały tydzień od
godz. 9:00 do 15:00. Twoje dziecko
w kreatywny sposób, blisko z przyrodą i kulturą, spędzi swój wolny czas.
Organizator zapewnia: warsztaty podróżnicze, w 5 dni 5 kontynentów,
warsztaty kuglarskie, imprezę kosmiczną z pokazem w mobilnym planetarium, seanse kinowe z najnow-
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szym repertuarem, każdego dnia ciepły posiłek – catering, ubezpieczenie.
Zapisy: Anna Sadowska: 14 633 46 11
lub a.sadowska@csm.tarnow.pl.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 230 - 260zł

10 lipca, godz. 19.00
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11 lipca, godz. 14.00
Wtorki
z Megaksiążką

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.

Tarnów Polskiej Piosenki
Spotkania
szachowe

Wystąpi: Bisquit
Rynek, wstęp wolny.

Każdy wtorek i czwartek.
Podcienia Muzeum Okręgowego – Rynek 3,
wstęp wolny.

11 lipca
„Poznajemy świat”

11 lipca, godz. 19.00

Warsztaty podróżnicze dla dzieci do
lat 12, podczas których atmosferę
wielkich wypraw do najdalszych zakątków świata przeniesie do biblioteki
Agnieszka Cebula - animatorka i podróżniczka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
9.00–10.00 „Smocza Indonezja”, MBP
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27.
12.00–13.00 MBP Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a.
10.30–11.30 „Japonia Kraina Wschodzącego Słońca”, MBP Filia nr 9, ul.
Krzyska 116.
Udział bezpłatny, zapisy 14 656 09 60.

Tarnów
Polskiej Piosenki
Wystąpi: Manchaster
Rynek, wstęp wolny.

12 lipca, godz. 12.00
Tarnów
Polskiej Piosenki
Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży z Michałek Sołtanem
Rynek, wstęp wolny.
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12 lipca, godz. 19.00
Tarnów Polskiej Piosenki

www.kultura.tarnow.pl
Czas trwania zajęć 90 minut.
Skwer obok BWA w Parku Strzeleckim, udział
bezpłatny.

13 lipca, godz. 20.30

Wystąpi: Michał Sułtan
Rynek, wstęp wolny.

„Muzyczne Tarasy”
– Future Folk

KALENDARZ KULTURALNY LIPIEC 2017

13 lipca, godz. 10.00
„Mój przyjaciel wygląda inaczej”
Bajkoterapia. Kontakt z osobą niepełnosprawną. Empatia i integracja – warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci do 10 lat poprowadzi Katarzyna Kurdziel. Zapisy: 14 656 09 60
MBP Filia nr 5, udział bezpłatny.

13 lipca, godz. 17.00
Tarnów Polskiej Piosenki
Demogramy.
Wystąpi: Ralph Kamiński
Rynek, wstęp wolny.

Chudoba
Folk jest dla zespołu czerpaniem radości z ludowej muzyki. Radość muzykowania umożliwia dzielenie się żywiołem zachowanym w tradycyjnych
pieśniach i melodiach. Grają tylko na
instrumentach akustycznych, również ludowych – bo wydobywają z tej
muzyki jej pierwotną witalność, która
prowokuje tak do tańca jak i do najprostszych wzruszeń. Zespół wykonuje własne aranżacje melodii i zapisów wokalnych tradycyjnych pieśni Europy Środkowej, Wschodniej
i Południowo-Wschodniej: polskich,
a także słowackich, morawskich, ukraińskich, łemkowskich, huculskich, cy-

13 lipca, godz. 19.00
Wakacyjna Joga
na trawie obok BWA
Kolejny cykl ćwiczeń cieszący się
ogromnym zainteresowaniem.
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15 lipca, godz. 18.00

gańskich, bułgarskich, macedońskich,
serbskich, rumuńskich, żydowskich
i węgierskich.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30 zł

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.

14 lipca, godz. 17.00

16 lipca, godz. 16.00

Zaczarowana Wyspa Wilkonia

XXVII Koncerty
Letnie w Tarnowie

Warsztaty dla dzieci.
Rynek, wstęp wolny.

Bajka – poczytajka

„Od Vivaldiego do Monti’ego”.
Duet gitar klasycznych: Marcello Cappellani. Roberto Salerno (Włochy)
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, wstęp wolny.

14 lipca, godz. 19.00
JAZZ-owy RYNEK

16 lipca, godz. 19.00

Festiwal Jazzu Tradycyjnego
10. edycja imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny Tarnowa. Od dekady, na zaproszenie Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego Leliwa
Tarnów odwiedza czołówka wykonawców grających jazz tradycyjny, ragtime
czy swing. Tak będzie również i tym razem. Wszystkie koncerty poprzedzone zostaną czwartkowymi występami
w Bombay Music. Plenerowe koncerty,
podobnie jak w latach ubiegłych zwieńczone zostaną paradą nowoorleańską.
Wystąpią: Old Boys Band, Bartek Szu
& Te Fajne Dziewczyny, Monk
Rynek. Wstęp wolny.

Potańcówka
Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka muzyki rozrywkowej, a także
współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.

17 lipca, godz.18.00
„Panorama
Siedmiogrodzka
na dworcu”
Otwarcie stałej ekspozycji w Galerii
„Panorama” na Dworcu PKP w Tarno-
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wie oraz prezentacja nowo zakupionego jej fragmentu.
Obraz autorstwa Jana Styki (18581925) pt. Szarża 8 Pułku Huzarów księcia Ferdynanda Koburga i 10 Pułku Huzarów króla pruskiego Wilhelma III, został zakupiony dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Jest to już 19 fragment
„Panoramy Siedmiogrodzkiej” będący własnością Muzeum Okręgowego
w Tarnowie.
Galeria „Panorama”, Dworzec PKP, wstęp
wolny.

18 lipca, godz. 14.00
Wtorki z Megaksiążką

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.
20 lipca, godz. 9.00
„Najpiękniej widzi się
tylko sercem”

www.kultura.tarnow.pl
20 lipca, godz. 19.00
Wakacyjna Joga
na trawie obok BWA
Kolejny cykl ćwiczeń cieszący się
ogromnym zainteresowaniem. Czas
trwania zajęć 90 minut.
Skwer obok BWA w Parku Strzeleckim, udział
bezpłatny.

20 lipca, godz. 20.30
„Muzyczne Tarasy”
– Future Folk
Kapela PoPieronie
Kapelę„PoPieronie” od 2009 roku tworzy czwórka młodych, zdolnych ludzi (w 2015 roku dołączyła piąta osoba). Od dzieciństwa każdy z nich dorastał wśród tradycji i kultury Beskidu Żywieckiego. Po latach zdobywania doświadczeń artystycznych oraz
kształcenia się w kierunkach muzycznych, podjęli oni chęć kontynuacji tej

Biblioterapia. Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci do 10 lat poprowadzi Katarzyna Kurdziel.
Zapisy: 14 656 09 60
MBP Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27. Udział bezpłatny.
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rodzimej tradycji. Razem tworzą unikalny styl gry, łącząc swoje indywidualne pasje twórcze na gruncie muzyki głęboko zakorzenionej w ich góralskiej obyczajowości. Każdy z nich poznał także muzykę pogranicza kultur:
polskiej, słowackiej oraz węgierskiej,
których pierwiastki można dostrzec
w ich twórczości.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30 zł
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22 lipca, godz. 19.00
V Festiwal
Emanacje
Koncert skrzypaczki Sara Dragan
Sala Lustrzana, wstęp wolny.

22 lipca, godz. 20.00

21 lipca, godz. 17.00

Salsoteka
Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.

Zaczarowana Wyspa Wilkonia

22 lipca, godz. 20.30
Wakacyjne Kino
w Parku Sanguszków

Warsztaty dla dzieci.
Rynek, wstęp wolny.

21 lipca, godz. 19.00

7 edycja spotkań filmowych na kinowej górce.
Wieczór intrygi: „Iluzja”, „John Wick”.
Park Sanguszków, wstęp wolny.

JAZZ-owy RYNEK
Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Wystąpią: Rb Dixie Five, Five O’clock
Orchestra, Big Band Rożnów
Rynek. Wstęp wolny.

23 lipca, godz. 16.00
XXVII Koncerty Letnie
w Tarnowie

22 lipca, godz. 18.00
Bajka – poczytajka

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.

Teresa Kaban – fortepian, w programie F.Chopin
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, wstęp
wolny.
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23 lipca, godz. 19.00

25 lipca, godz. 14.00

Potańcówka

Wtorki z Megaksiążką

Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka muzyki rozrywkowej, a także
współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.
27 lipca, godz. 19.00
Wakacyjna Joga
na trawie obok BWA

24 lipca - 4 sierpnia
„Teatr jest po to,
żeby wszystko
było inne niż dotąd”
Wakacyjne warsztaty teatralne dla
dzieci w wieku od 8 do 14 lat.
Głównym celem tych zajęć jest stworzenie dzieciom przestrzeni do rozwijania ich wyobraźni i kreowania
rzeczywistości na teatralnej scenie. Finałem warsztatów będzie występ uczestników przed publicznością, który odbędzie się 3 sierpnia,
o godz.16:00.
Prowadzący: Monika Wenta i Mariusz Szaforz, muzyka - Piotr Niedojadło. Kostiumy i scenografia - Beata Motuk.
W cenę warsztatów wliczony jest codzienny obiad i ubezpieczenie.
apisy: 784 976 025 oraz 14 688 32 88.
Teatr im. L. Solskiego. Koszt: 500 zł

Czas trwania zajęć 90 minut.
Skwer obok BWA w Parku Strzeleckim, udział
bezpłatny.

27 lipca, godz. 20.30
„Muzyczne Tarasy” – Future Folk
Future Folk
Future Folk to absolutna nowość na
polskiej scenie muzycznej. Łączymy
muzykę taneczną z góralszczyzną.
Stanisław Karpiel – Bułecka i Szymon
Chyc-Magdzin rodem z Zakopanego wnoszą typowe dla regionu elementy tradycji ludowej, a Matt Ko-
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walsky wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.
Centrum Sztuki Mościce, bilety: 35 zł

28 lipca, godz. 17.00
Zaczarowana Wyspa Wilkonia
Warsztaty dla dzieci.
Rynek, wstęp wolny.

28 lipca, godz. 19.00
JAZZ-owy RYNEK
Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Wystąpią: Leliwa Jazz Band, The Warsaw Dixelanders, Big Contest Band.
Rynek. Wstęp wolny.

15

Pasternaka. Polska Orkiestra Muzyki
Filmowej jest pierwszą i jedyną orkiestrą symfoniczną w Polsce, specjalizującą się w tego typu muzyce. Powstała w 2011 roku z inicjatywy jej obecnego dyrektora i dyrygenta maestro Przemysława Pasternaka. Orkiestra w ciągu
kilku lat uczestniczyła w wielu prestiżowych wydarzeniach w całym kraju. Muzyka filmowa łączy w sobie kunszt muzyki klasycznej oraz łatwość odbioru,
dzięki czemu jest ona niezwykle atrakcyjna i popularna.
Rynek. Wstęp wolny.

30 lipca, godz. 19.00
Potańcówka

Bajka – poczytajka

Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka muzyki rozrywkowej, a także
współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.

Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział bezpłatny.

31 lipca, godz. 14.00

29 lipca, godz.19.00

Wtorki z Megaksiążką
Rynek – „Wyspa Wilkonia”, udział
bezpłatny.

29 lipca, godz. 18.00

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej
„Best of the best”
Koncert muzyki filmowej w wykonaniu
orkiestry pod batutą ks. Przemysława

Szczegółowy plan wydarzeń „Wakacje w Tarnowie” na stronie www.kultura.tarnow.pl
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