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KULTURA
Spacery po Tarnowie

KALENDARZ KULTURALNY SIERPIEŃ 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
czątkowo jako aktor, a z czasem jako
autor scenografii, dyrektor i kierownik artystyczny (1961-1977). Tworzył
również na zamówienie większości teatrów lalkowych w Polsce.
BWA Park Strzelecki, bilety: 1-5 zł
Do 25 sierpnia

Zwiedzanie tarnowskiej
Katedry

„Miejskie Wakacje –
Miejskie Wariacje”

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.

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, zagadki 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

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. Jest absolwentem
pracowni Zbigniewa Pronaszki na krakowskiej ASP. Po ukończeniu studiów
zamieszkał w Rabce, gdzie znalazł pracę w teatrze „Rabcio Zdrowotek”, po-
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1 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia i turnieje szachowe

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
1 sierpnia, godz. 17.00
73. Rocznica Akcji „Burza”
Armii Krajowej i Wybuchu
Powstania Warszawskiego
- Msza św. - kościół Ksieży Filipinów
- Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

1 sierpnia, godz. 18.30
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wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatne śpiewniki.
Organizatorami „Powstanie Pokoleń”
są seniorzy z Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, Rada
Osiedla Piaskówka, harcerze ZHP oraz
BWA Tarnów. Podczas spotkania będą
obecni także członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty w umundurowaniu wzorowanym na strojach powstańców.
Przed BWA w parku Strzeleckim. Udział bezpłatny.

3 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia i turnieje szachowe

„Powstanie pokoleń”

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny
„Pałacyk Michla”, „Warszawskie dzieci”, „Warszawianka” oraz inne piosenki żołnierskie zabrzmią w rocznicę

3-18 sierpnia
BYŁ SOBIE BLUES – XII LETNIE
SPOTKANIA Z BLUESEM
Tarnowskie Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić na XII Letnie Spotkania z Bluesem - BYŁ SOBIE BLUES. W tym roku odbędą się 3 koncerty plenerowe na tarnowskim Rynku
(piątki) oraz dodatkowo 3 koncerty
klubowe pod tytułem SAM NA SAM
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Z BLUESEM, na które zapraszamy
w przeddzień każdego koncertu rynkowego (czwartki) do piwnic TCK. Nowością są koncerty COOL BLUES Muzyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych w Galerii Aniołowo (ul.
Żydowska 2) w dniach koncertów na
Rynku o godz. 17.00.
Tegoroczny „Był Sobie Blues” będzie
okazją do posłuchania występów bluesowych gwiazd, a także kilku arcyciekawych debiutantów. Wystąpią m.in.
Boogie Boys, Pokój Numer 3, czy
Kraków Street Band.
Współautorem oraz animatorem koncertów w ramach BYŁ SOBIE BLUES
jest Wojtek Klich, gitarzysta, wokalista, kompozytor, który też poprowadzi bluesowe koncerty.
Po piątkowych plenerowych koncertach (po godz. 22:00) muzycy oraz
publiczność w Klubie „Przepraszam”
(Rynek 10) może wziąć udział w jam
session.
Harmonogram “BYŁ SOBIE BLUES”:
3.08 godz. 20.00: KIELAK & ANDRZEJEWSKI (Piwnice TCK)
4.08 godz. 19.00: KANIEWSKA & RECZYŃSKA / POKÓJ NUMER 3 (Rynek)
10.08 godz. 20.00: GRUFF! (Piwnice TCK)
11.08 godz. 19.00: LEVI / BOOGIE BOYS
(Rynek)

www.kultura.tarnow.pl
17.08 godz. 20.00: SAM NA SAM Z BLUESEM: AREK ZAWILIŃSKI (Piwnice TCK)
18.08 godz. 19.00: WICKED HEADS
/ KRAKÓW STREET BAND (Rynek)
Wstęp wolny.

3 sierpnia, godz. 20.00
SAM NA SAM
Z BLUESEM
Michał Kielak (harmonijka)/Jakub
Andrzejewski (gitara)
Michał Kielak instrumentem tym zainteresował się w wieku 15 lat. W 1995
roku nawiązał współpracę z grupą
Green Grass. W 2002 roku znalazł się
w szeregach zespołu Szulerzy. W duecie z Jarosławem „Jaromim” Drażewskim (Blues Flowers) firmował album
Rozum Cielęcy. W 2003 roku wraz z gitarzystą Jarosławem Tioskowem i muzykami grupy Szulerzy, nagrał płytę
Michał Cielak Kielak – Tribute to Ryszard Skiba Skibiński. Dobrze przyjęty album przypieczętował akces do
zespołu Kasa Chorych. Od 2016 roku
jest członkiem bydgoskiego zespołu
Pokój Numer 3. Jest sześciokrotnym
zwycięzcą plebiscytu „Blues Top” pisma Twój Blues, w kategorii „Harmonijka ustna”
Piwnice TCK. Wstęp wolny.
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DiscoPole Tarnów 2017

Sobota 5 sierpnia:
godz. 16-17: Rompey
godz. 17-18: Top Girls
godz. 18-19: BOYS
godz. 19-20: Milano
godz. 20-21: Extazy
godz. 21-22: Marcus P
Lądowisko ul. Lotnicza. Bilety: 10-50 zł

4 sierpnia, godz. 19.00
„BYŁ SOBIE BLUES”

Największy weekend muzyki Disco
Polo w regionie już 4-5 sierpnia na
dwudniowej imprezie na terenie Lądowiska w Tarnowie.
Top polskiego Disco Polo: Łobuzy, Camasutra, Milano, Extazy, Top
Girls, Markus P, After Party, MIG, BOYS!
Oprócz topowej muzyki Disco Polo
przygotowaliśmy wiele atrakcji dla
uczestników. Ponadto czeka na Was
duża strefa gastronomiczna, gdzie
każdy znajdzie coś dobrego dla siebie.

Kaniewska & Reczyńska / Pokój
Numer 3
Kaniewska & Reczyńska, to wynik
spotkania obu wokalistek podczas
jednego z jam sessions. Obie Joanny postanowiły połączyć swoje siły
w akustycznych interpretacjach standardów bluesa, rocka i country.
Joanna Kaniewska pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiała
w chorzowskim klubie muzycznym
Kotłownia, gdzie współtworzyła zespół Black Amber, a później Around
the Blues.
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Piątek 4 sierpnia:
godz. 18-19: Camasutra
godz. 19-20: Łobuzy
godz. 20-21: After Party
godz. 21-22: MIG
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Uznana za Bluesową Wokalistkę Roku
2010 w plebiscycie BLUES TOP kwartalnika Twój Blues.
Ze swoim zespołem do dziś koncertuje na największych festiwalach bluesowych w kraju i za granicą.
Joanna Reczyńska w swoim repertuarze ma wiele własnych opracowań standardów muzyki rozrywkowej z pogranicza jazzu, soulu, bluesa,
ballady i piosenki aktorskiej. Posiada
program zróżnicowany i wielojęzyczny. Jest nagradzana za wartości artystyczne i oryginalny głos już od 8 lat.
Pokój Numer 3 powstał w 2015 roku
w Bydgoszczy. Zespół tworzą młodzi
muzycy, którzy są zafascynowani rockiem. Liderem zespołu jest Kuba Andrzejewski, utalentowany młody gitarzysta, a także kompozytor i autor
tekstów wszystkich utworów Pokoju
Numer 3. W 2016 roku szeregi zespołu zasilił Michał Kielak, czołowy polski harmonijkarz, doświadczony artysta o ukształtowanym już stylu, który
wspomaga rozwój zespołu.
Razem tworzą wybuchową mieszankę porządnego rocka, wzmocnioną
o mięsistą harmonijkę.
W październiku 2016 roku, ukazała
się debiutancka płyta zespołu. Gościnnie zagrało na niej wielu znako-

www.kultura.tarnow.pl
mitych artystów (m.in. Bartek Szopiński, Sebastian Riedel, John Clifton, Jarek Gajewski).
Jakub Andrzejewski – śpiew, gitara
Michał Kielak – harmonijka ustna
(ex-Kasa Chorych)
Łukasz Jakubowicz – inst. klaw. (exzespół Ani Rusowicz)
Krzysiek Ratke – gitara basowa
Bartek Andrzejewski – perkusja
Rynek. Wstęp wolny.

4 sierpnia, gODZ. 17.00-20.00
Zaczarowana
Wyspa Wilkonia
Otwarte rodzinne warsztaty plastyczne. Materiały zapewnia organizator, warsztaty mają charakter
otwarty – można dołączyć w każdym momencie. Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Józefa Wilkonia. W każdy piątek sierpnia
na tarnowskim Rynku będziemy testować naszą wyobraźnię, odkrywać
nowe, niezwykłe gatunki zwierząt,
nadawać im charaktery i opowiadać
historie. Wcielimy się w rolę ilustratora, narratora, a nawet rzeźbiarza.
Przyjdź i stwórz swojego zwierzęcego bohatera!
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Prowadzenie: Weronika Cyganik, Zofia Dziurawiec, Daria Pałka.
Wyspa Wilkonia lubi bezchmurne niebo, w przypadku niesprzyjającej pogody warsztaty mogą się nie odbyć.
Rynek. Udział bezpłatny.

5 sierpnia, godz. 18.00
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6 sierpnia, godz. 17.00
103. rocznica wymarszu
I Kompanii Kadrowej z Oleandrów
- Msza św. Kościół Ksieży Filipinów
- Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

6 sierpnia, godz. 18.00

Wyspa
Bajka-Poczytajka
Wakacyjne czytanie bajek.
Animują: Mateusz Żelazo, Anna Brniak
Wyspa Wilkonia, Rynek w Tarnowie. W razie niesprzyjającej pogody w dawnej galerii
ZPAP (Rynek 4)

6 sierpnia, godz. 17.00
Klasyka
w Parku Strzeleckim
Cykl koncertów muzyki kameralnej
przed budynkiem BWA.
AccoCreationStage: Łukasz Cebula
(akordeon), Paweł Kusion (akordeon),
Wiesław Ochwat (akordeon) / słowo
wstępne: Katarzyna Wrona.
Wykonawcami koncertów są absolwenci i pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

Maestro Krystian Tkaczewski
i jego goście
Koncert fortepianowy „Estrada młodych” inaugurujący II Międzynarodowy
Festiwal i Kurs Mistrzowski„Ambasador
Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski
i jego goście”. Wystąpią Michał Oleszak
(Polska) – Laureat I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Krystiana
Tkaczewskeigo w Busku-Zdroju wykładowcy: Krystian Tkaczewski (Polska),
Masahi Katayama (Japonia).
Sala Lustrzana ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

6 sierpnia, godz. 19.00
Potańcówka
Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka, a także współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.
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8 sierpnia, godz. 16.00

10 sierpnia, godz. 19.00

Zajęcia
i turnieje szachowe.

5. Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Emanacje 2017

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
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10 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia
i turnieje szachowe

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
10 sierpnia, godz. 19.00
SAM NA SAM Z BLUESEM
GRUFF!
Ta ultra-formacja powstała z bluesowego duetu Przytuła&Kruk, po
to by burzyć konwenanse muzyczne, mieszać i niszczyć wszelkie schematy. Fuzja akustycznego tandemu
z pełnym energii perkusyjnym graniem Maćka Kudły dała zadziwiający
efekt. Na ich koncertach można zasmakować różnych klimatów: od nastrojowych, bluesowych ballad, poprzez swingowe parodie, aż do ciężkich (momentami nawet heavy metalowych) brzmień.
Piwnice TCK. Wstęp wolny.

OPUS Ensemble & Korean Young
Artists
W programie: Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet fletowy Nr 2 G-dur, KV
285a / Junhyuk Park – Piano Trio / Ludwig van Beethoven – Trio fortepianowe B-dur op. 11 / Wolfgang Amadeus
Mozart – Kwartet fortepianowy nr 1
g-moll KV 478 / Joaquín Turina – Kwartet fortepianowy a-moll op. 67
Rezerwacja bezpłatnych biletów na
stronie www.emanacje.pl (od 31 lipca).
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

sierpień 2017

11 sierpnia, godz. 19.00
„BYŁ SOBIE BLUES”
Levi / Boogie Boys
Levi - grają bluesa ze szczyptą soulu. Zadebiutowali we wrześniu 2013 r. na Galicja Blues Festival. Ich pierwszy występ
okazał się zarazem ogromnym sukcesem, gdyż zwyciężyli we wszystkich kategoriach, a także otrzymali zaproszenie
na prestiżowy festiwal Sziget w Budapeszcie. W ich wykonaniu oprócz bluesa można usłyszeć również elementy soulu, funku, jazzu i gospel. Mówią
o sobie, że najważniejsze dla nich to być
prawdziwym. Starają się też być dobrymi kumplami, przyjaciółmi. I wierzą, że
najlepsze dopiero przed nimi.
Ewa Novel - wokal
Bartek Łuczyński - harmonijka ustna
Grzegorz Skoczylas - gitara
Tomasz Budek - bas
Adam Leśniak - inst. perkusyjne
Boogie Boys to pierwsza w Polsce formacja fortepianowa grająca muzykę
boogie-woogie z domieszką czarnego bluesa. Boogie Boys to zręczne połączenie warsztatu, pasji i charyzmy
z nowymi pomysłami na brzmienie starych polskich tematów oraz muzyką,
która porusza bez wyjątku ludzi w różnym wieku i o różnych upodobaniach
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muzycznych. Do tej pory koncertowali w większości krajów Europy, u boku
największych nazwisk boogie-woogie
i bluesa. Uczestniczyli w większości festiwali boogie-woogie na starym kontynencie. Wprowadzili polski akcent
na międzynarodowe sceny gatunku.
Niesamowite brzmienie dwóch fortepianów przenosi słuchaczy w odległe
czasy pędzących parowozów i szalonego rytmu amerykańskiej rzeczywistości. Muzycy pomimo swojego młodego
wieku doskonale wpasowują się w stylistykę boogie, czerpiąc tak z dorobku
rdzennych bluesmanów, jak i polskiej
muzyki rozrywkowej.
Bartek Szopiński - fortepian, organy,
wokal
Michał Cholewiński - fortepian
Janusz Brzeziński - bas
Miłosz Szulkowski - perkusja
Rynek. Wstęp wolny.

11 sierpnia, gODZ. 17.00-20.00
Zaczarowana Wyspa Wilkonia
Otwarte rodzinne warsztaty plastyczne.
Wyspa Wilkonia lubi bezchmurne niebo, w przypadku niesprzyjającej pogody warsztaty mogą się nie odbyć.
Rynek. Udział bezpłatny.
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12 sierpnia

13 sierpnia, godz. 17.00

45-lecie Osiedla Koszyckiego

Maestro Krystian Tkaczewski
i jego goście

KALENDARZ KULTURALNY SIERPIEŃ 2017

Piknik rodzinny
godz. 17.00 – koncert zespołu WASABI
godz. 19.00 – koncet zespołu ŻUKI
Udział bezpłatny.

12 sierpnia, godz. 18.00
Wyspa Bajka-Poczytajka
Wakacyjne czytanie bajek
Animują: Mateusz Żelazo, Anna Brniak
Wyspa Wilkonia, Rynek w Tarnowie. W razie niesprzyjającej pogody w dawnej galerii
ZPAP (Rynek 4)

13 sierpnia, godz. 17.00
Klasyka
w Parku Strzeleckim
Cykl koncertów muzyki kameralnej
przed budynkiem BWA
Openeday: Robert Wypasek (saksofon), Miłosz Potoczny (gitara), Mikołaj
Sikora (bas), Przemek Kuta (perkusja)
Wykonawcami koncertów są absolwenci i pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

Koncert finałowy z udziałem uczestników kursu mistrzowskiego w ramach
II Międzynarodowego Festiwalu i Kursu Mistrzowskiego.
Sala Lustrzana ul. Wałowa 10. Wstęp wolny.

13 sierpnia, godz. 19.00
Potańcówka
Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka muzyki rozrywkowej, a także
współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.
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15 sierpnia
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17 sierpnia, godz. 16.00

tarzysta posługujący się technikami fingerpicking slide i bottelneck.
Koncertował na festiwalach w Polsce, Francji, Czechach, Słowacji jak i
grywał na ulicach Amsterdamu. Laureat wielu festiwali. Współpracował
m.in. z zespołami Stare Dobre Małżeństwo, Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki, Kropla Życia, Zabrzańska Orkiestra Rockowa, BGB, oraz ze śpiewającym aktorem Lechem Dyblikiem. Twórca
formacji Na Drodze. Swoją muzyczną historię rozpoczął w rodzinnych
Gorlicach. Niewyczerpalne pokłady
pomysłów popychają Go do zaprezentowania swej twórczości na festiwalach piosenki autorskiej, gdzie ku
własnemu zaskoczeniu jest zauważany i nagradzany.
Piwnice TCK. Wstęp wolny.

Zajęcia i turnieje szachowe

18 sierpnia, gODZ. 17.00-20.00

Uroczystości 97. rocznicy Bitwy
Warszawskiej – Cudu nad Wisłą
oraz Święta Wojska Polskiego
godz. 10.30 – Pomnik Wincentego
Witosa
godz. 12.00 – Msza Św. w Bazylice Katedralnej
godz. 13.15 – Grób Nieznanego Żołnierza

15 sierpnia, godz. 19.00
Koncert organowy
Wystapi Wiesław Kaczor
Katedra, wstęp wolny.

Zaczarowana
Wyspa Wilkonia

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
17 sierpnia, godz. 19.00
SAM NA SAM Z BLUESEM
Arek Zawiliński
bluesman, kowboj, poeta drogi – autor muzyki, tekściarz, wokalista, gi-

Otwarte rodzinne warsztaty plastyczne.
Wyspa Wilkonia lubi bezchmurne niebo, w przypadku niesprzyjającej pogody warsztaty mogą się nie odbyć.
Rynek. Udział bezpłatny.
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„BYŁ SOBIE BLUES”

Wicked Heads / Kraków Street Band
Wicked Heads to polski zespół czerpiący inspiracje z muzyki amerykańskiej. Grupa powstała w 2013 roku,
w Krakowie. Cztery osobowości, cztery silne charaktery i czwórka muzyków
z których każdy posiada spory indywidualny dorobek artystyczny. Połączyli
siły by stworzyć coś unikatowego, grając jednocześnie muzykę bliską każdemu z nich, realizują sie z powodzeniem w tym niecodziennym projekcie.
Skład zespołu tworzą: Kasia Miernik,
Jacek Biliński, Mariusz Wróblewski
oraz Wojtek Siatkiewicz.
Kraków Street Band. Zespół, który
w ekspresowym tempie stał się muzyczną wizytówką miasta dla przybyszy z kraju i zagranicy. Uliczne granie z początku miało być tylko sposobem na spędzenie wolnych dni między koncertami, szybko jednak spodobało się publiczności tak bardzo, że ze-

www.kultura.tarnow.pl
spół od trzech lat nie zwalniając tempa zdobywa coraz większą popularność. Dostali się do finału programu
Must Be The Music, zdobywając doskonałe opinie jury. W corocznej ankiecie czasopisma „Twój Blues” Kraków Street Band uzyskał kolejno tytuły „Odkrycie Roku 2014” i „Zespół
Roku 2015”. Obecnie muzycy pracują nad trzecią płytą, która oparta będzie głównie na autorskim materiale.
Rynek. Wstęp wolny.

19 sierpnia, godz. 20.00
GraPark i wieczór filmowy
Wieczór familijny połączony z całodniowym piknikiem GraPark
Projekcje:
– „Szeregowiec dolot”
– „Tarzan”
Park Sanguszków. Wstęp wolny.

19 sierpnia, godz. 18.00
Wyspa Bajka-Poczytajka
Wakacyjne czytanie bajek
Animują: Mateusz Żelazo, Anna Brniak
Wyspa Wilkonia, Rynek w Tarnowie. W razie niesprzyjającej pogody w dawnej galerii
ZPAP (Rynek 4)
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20 sierpnia, godz. 17.00

25 sierpnia, gODZ. 17.00-20.00

Klasyka
w Parku Strzeleckim

Zaczarowana
Wyspa Wilkonia

Cykl koncertów muzyki kameralnej
przed budynkiem BWA.
Julia Żarnowska (gitara)
Wykonawcami koncertów są absolwenci i pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

Otwarte rodzinne warsztaty plastyczne.
Wyspa Wilkonia lubi bezchmurne niebo,
w przypadku niesprzyjającej pogody warsztaty mogą się nie odbyć.
Rynek. Udział bezpłatny.

20 sierpnia, godz. 19.00

26 sierpnia, godz. 18.00
Wyspa Bajka-Poczytajka

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

Wakacyjne czytanie bajek.
Animują: Mateusz Żelazo, Anna Brniak
Wyspa Wilkonia, Rynek w Tarnowie. W razie niesprzyjającej pogody w dawnej galerii
ZPAP (Rynek 4)

22 sierpnia, godz. 16.00

27 sierpnia, godz. 15.00

Zajęcia i turnieje szachowe

Klasyka
w Parku Strzeleckim

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
24 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia i turnieje szachowe

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.

Cykl koncertów muzyki kameralnej
przed budynkiem BWA.
Cream Quintet: Amelia Lewandowska
(flet), Aleksandra Majda (obój), Mateusz Woźniak (klarnet), Agnieszka Kozioł (fagot), Paweł Cal (waltornia).
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Wykonawcami koncertów są absolwenci i pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

27 sierpnia, godz. 19.00
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Potańcówka
Żywiołowa muzyka disco lat 80., klasyka muzyki rozrywkowej, a także
współczesne hity.
Rynek, wstęp wolny.

29 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia i turnieje szachowe.

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
31 sierpnia, godz. 16.00
Zajęcia i turnieje szachowe.

Pod arkadami Rynek 3. Wstęp wolny.
Wakacje w Bibliotece
„Uwolnij swoje książki – dziel się
z innymi radością czytania”
Bookrossing przed budynkiem biblioteki
MBP ul. Staszica 6, 7 – 11 sierpnia, w godzinach pracy biblioteki.

www.kultura.tarnow.pl
„Dziki Zachód w bibliotece”
M.in. „polowanie” na bawoła, „karmienie” świnki, gorączka złota, wyścigi „konne”, indiańskie tańce i piosenki „przy ognisku” oraz wiele, wiele innych atrakcji.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, poniedziałki, środy, piątki, godz. 11.00-12.00
Wtorki z Megaksiążką, czyli „Literackie podróże małe i duże”
Zagadki, rebusy, łamigłówki, kolorowanki dotyczące atrakcyjnych i ciekawych miejsc Polski. Propozycja
skierowana do dzieci w wieku do 12
lat. Do wspólnej zabawy zapraszamy
też rodziców.
Tarnowski Rynek – „Wyspa Wilkonia”, wtorki,
godz. 14.00 – 16.00
„Wszystko… GRA”
Wakacyjne gry w „planszówki”. Nowa
oferta biblioteki skierowana do dzieci, młodzieży i całych rodzin.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, tel. 14 688 80 29,
poniedziałki, środy, piątki, godz. 10.00 – 14.00
Warsztaty decoupage
Zajęcia plastyczne dla młodzieży
i osób dorosłych. W programie: nauka techniki od podstaw dla osób
uczestniczących po raz pierwszy, nauka malarskiego decoupage dla osób
zaawansowanych.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, tel. 14 688 80 29,
wtorki, czwartki, godz. 11.00 – 14.00
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Bajkowe kółeczka. Origami płaskie z koła
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 10, 17, 24 sierpnia, godz. 11.00 – 12.00. Zainteresowanych
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 60
„Zaczytane lato”
Siódma edycja zajęć edukacyjno-rozrywkowych opartych o wybrane lektury. Wspólne czytanie, zabawy ruchowe w plenerze na terenach zielonych
przy Centrum Sztuki Mościce.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, wtorki, czwartki, godz. 10.00 – 12.00. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.
14 656 25 88)
„Biblioteka pełna kultury”
Warsztaty projektowania muralu na
osiedlu Westerplatte przeznaczone dla
dzieci i młodzieży od lat 7. Warsztaty
obejmują zajęcia plastyczne z wykorzystaniem grafiki komputerowej, spacery studyjne, pomiary i dokumentację fotograficzną wybranych miejsc pod
murale, wystawę prac uczestników oraz
otwarte spotkanie sąsiedzkie z okazji zakończenia wakacji – 26 sierpnia. Współorganizator: Tarnowskie Osiedlove.
Zielony zakątek przy Filii nr 17, ul. Westerplatte 8a (w razie niesprzyjającej pogody pomiesz-
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czenie biblioteki), 3, 9, 10, 16, 17, 24 sierpnia
(środa, czwartek), godz. 9.30 – 12.00.
Projekt dofinansowany przez Gminę
Miasta Tarnowa w ramach zadania
„Osiedle COOLtura”.
„Czytaj i baw się”
Czytanie książeczek z kolekcji „Martynka”, ubieranie tekturowej figurki
Martynki w zestawy tematycznych
ubranek (nauka jazdy konnej, nad morzem, w górach, w szkole tańca, kochana mamusia)
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a, środy, godz.
11.00 – 12.00
„Afryka na stole”
Warsztaty plastyczne, łączące znajomość fauny i flory kontynentu afrykańskiego z rytuałem nakrywania
do stołu. W trakcie zajęć dzieci wykonają dekoracje na stół: serwety,
podkładki, podstawki, świeczniki itd.
z wykorzystaniem materiałów plastycznych, owoców (cytrusów), roślin
i przedmiotów codziennego użytku.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38B, od 13 lipca, czwartki, godz. 11.00 – 12.30 (tel.:14
656 09 58)
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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