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1 października, godz.15.00

2 października, godz.19.00

„Lato muminków” Tove Jansson

„Molekuły literatury”
Marek Krajewski

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

1 października, godz.16.00

KALENDARZ KULTURALNY

Cinemarzenie
Kedi - Sekretne życie kotów
Magiczny dokument o życiu stambulskich kotów w reż. Ceydy Torun.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

1 października, godz.19.00
„Apetyt na Czereśnie”
Agnieszka Osiecka

Spotkanie z pisarzem, filologiem klasycznym, autorem bestsellerowych
powieści kryminalnych o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15-45 zł

3-6 października

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

2 października, godz.18.00
Jerzy Martynów „Transcendentalna” msza bezprzedmiotowa
Wernisaż wystawy malarstwa z cykluTarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3

XVIII Przegląd Filmów
Ekologicznych EKOŚWIAT
W ramach Przeglądu wyemitowane
zostaną dwa filmy. Na najmłodszych
czeka film „Dudi: cała naprzód” w reżyserii Julia Soto Gurpide. Gimnazjalistów i licealistów zapraszamy na film
„Królestwo” w reżyserii Jacquesa Per-
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rina i Jacquesa Cluzauda. W ramach
Przeglądu zorganizowana zostanie
wystawa przyrodnicza pt.: „Tarnowska przyroda w skali makro”, która prezentować będzie fotografie o tematyce przyrodniczej.
Kino „Marzenie”, darmowe wejściówki (14
6888888)

3 października, godz. 11.00
Potrafię
Wystawa to przedsięwzięcie artystyczno-społeczne, które znajduje swój finał w Galerii Aniołowo. Jest prezentacją różnych form aktywności ludzi
o obniżonych sprawnościach stykających się z plastyką. Arteterapeuci
pracujący z ludźmi utalentowanymi,
w swojej pracy spotykają się z różnymi przejawami talentu, czasami manii,
które są niezwykłe z jakiegoś powodu.
Galeria Aniołowo, ul. Żydowska 1

3 października, godz.19.00

3

niu. Ostatni wspólny film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15 zł

3 października, godz.19.00
„Molekuły literatury”
Małgorzata Czyńska
„Kobiety Witkacego”
Autorka tekstów o sztuce, wywiadów
z artystami, portretów, specjalistka od
historii mody i dizajnu, kuratorka wystaw. Stypendystka MKiDN. Autorka
książek: „Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów”, „Kobro. Skok w przestrzeń”,
„Harem metafizyczny. Kobiety Witkacego” oraz wywiadu-rzeki z Edwardem Dwurnikiem „Moje Królestwo”.
Laureatka Nagrody Literackiej Juliusz.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15-45 zł

4 października, godz.18.00
Tomasz Sobczak

„Ptaki spiewają w Kigali”
Jowita Budnik
Film i spotkanie z cyklu Goście Łukasza Maciejewskiego. Wstrząsająca opowieść o przyjaźni i przebacze-

Wystawa jubileuszowa
Wystawa składa się z trzech części prezentujących twórczość tarnowskiego
fotografika. Wystawa sportowa w całości poświęcona zostanie Tomaszo-
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wi Gollobowi, najlepszemu polskiemu
żużlowcowi, który kilka miesięcy temu
uległ groźnemu wypadkowi. Sala z fotografią studyjną składać się będzie
z najlepszych prac artysty prezentowanych niemal na każdym kontynencie,
gdzie zdobywał wyróżnienia nagrody
i medale. Sala główna pokaże ostatnie fotograficzne obserwacje biegające między specyficzną fotografią architektury a nieoczywistymi abstrakcjami.
Galeria TCK, Rynek 5, wstęp wolny.

4 października godz.19.00
„Molekuły literatury”
Mariusz Szczygieł
Prelekcja „Kultura czeska-Moja Laska Nebeska”. Autor m.in. bestsellerowych książek „Gottland” i „Zrób sobie
raj”. Pierwsza z nich zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2009 oraz Nike
Czytelników 2007. Została także książką roku Warszawskiej Premiery Literackiej. Jego książki wydawane są w trzynastu krajach. Jest także autorem antologii polskiego reportażu po 1989 roku
„20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” i dwutomowej
antologii polskiego reportażu„100/XX”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 15-45 zł

www.kultura.tarnow.pl
5,6 października, godz.10.00
„Hamlet” William Shakespeare
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

6 października, godz.10.00
XXVII Międzynarodowa
Galicyjska Jesień Literacka
Jubileuszowy koncert autorski „50 lat
minęło jak jeden dzień” z udziałem
zespołu „Wysoki zamek” ze Lwowa. W programie: piosenka autorska, ballady literackie, satyry i poezja.
Kiermasz i promocja nowych ksiązek,
w tym almanachu XXVII MGJL 2017.
Ratusz, wstęp wolny.

6 października, godz. 19.00
Antonio Soria
Koncert fortepianowy
Koncertujący pianista, wszechstronny profesor: fortepianu, muzyki kameralnej, organów i teorii muzyki. Swoją edukację zdobywał w Conservatorio Superior de Música del Liceo w Barcelonie i Conservatoire National de Re-
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gion de Bordeaux (Francja). W programie utwory hiszpańskich kompozytorów. M.in.: M. Blasco de , E. Granados, F.
Mompou, R. Viñes, M. Ravel, M. de Falla, J. Turina, X. Montsalvatge, A. Moya.
Sala Lustrzana, bezpłatne wejściówki od 2.10
w Wydziale Kultury UMT.

7 października, godz. 12.00
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Spektakl „Żniwa” – Polski Teatr Tańca.
Choreografia: Iwona Pasińska oraz artyści Polskiego Teatru Tańca, Poznań.
Po spektaklu spotkanie z artystami.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 20-30 zł

7 października, godz. 19.00
Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak

Festiwal muzyczny i piknik rodzinny.
12.00-17.00 piknik i koncert grupy
dziecęcej Fasolki
17.00 koncert: DJ C-Bool, Sylwia
Grzeszczak, Ania Dąbrowska, Afromental
Tereny zielone przy CSM, ul. Traugutta, wstęp
wolny.

7 października, godz. 19.00
Scena Otwarta 2017

Koncert płockiego barda, autora piosenek zawierających niebanalny humor,
ale także prawdziwie wzruszających.
Paweł Wójcik to zdobywca nagrody
im. Wojciecha Bellona na 48. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie,
laureat Grand Prix na festiwalu OSPA
w Ostrołęce, Grand Prix im. Jonasza
Kofty na Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA w Warszawie. Na swoim koncie ma, nagrane wraz z Tomaszem Sarniakiem, trzy płyty. Wydarzenie zorganizowane w ramach obcho-

Ianuguracja 7. Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Tańca. Od 7 do 22
października publiczność podziwiać
będzie artystów z Polski, Izraela i Niemiec. Festiwal gwarantuje różnorodność tematów, wielość stylów, technik
tanecznych, a także mistrzowskie wykonania współczesnych choreografii.
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dów dziewięćdziesiątej rocznicy powstania Muzeum w Tarnowie.
Ratusz w Tarnowie, wstęp wolny

7,8 października, godz.18.00

KALENDARZ KULTURALNY

„Hamlet”
William Shakespeare
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

8 października, godz.16.00
Cinemarzenie
Frantz
Niewielkie niemieckie miasto, lata 20.,
tuż po wojnie. Młoda Niemka, Anna,
odwiedza miejsce spoczynku poległego na froncie narzeczonego. Film w reżyserii François Ozona.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

8 października godz.16.00
Renata Przemyk
Koncert charytatywny ze specjalnym udziałem Renaty Przemyk, artystki obdarzonej niepowtarzalnym
głosem. Wokalistce towarzyszyć bę-

dzie zespół Bit Mad Project oraz Orkiestra Kameralna Fresco Sonare pod
batutą Moniki Bachowskiej. Całkowity dochód z przekazanych darowizn
zostanie przeznaczony na realizację
kolejnego etapu budowy hospicjum
Via Spei.
Renata Przemyk na polskiej scenie
muzycznej występuje od blisko 30
lat. To artystka niezwykła, o niepowtarzalnym głosie, od lat konsekwentnie
podążająca własną muzyczną drogą.
Bit Mad Project to muzyczny projekt,
w skład którego wchodzą młodzi artyści z Katowickiej i Krakowskiej Akademii Muzycznej.
Orkiestra Kameralna Fresco Sonare istnieje w Krakowie od 1998 roku.
Orkiestra wykonuje zarówno muzykę klasyczną, jak również z powodzeniem i talentem interpretuje muzykę
kompozytorów współczesnych, muzykę rozrywkową i filmową.
Aula Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie, bilety 40 zł
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8 października, godz. 19.00
Scena Otwarta 2017
Spektakl „Neverland” - Kamea Dance
Company - Izrael
Choreografia: Tamir Ginz. Spotkanie
z artystami po spektaklu
Teatr Ludowy, Osiedle Teatralne 34, Kraków,
bilety: 20-30 zł
11,12 października,
godz.9.00,11.30
„Tajemniczy ogród”
Frances Hodgson Burnett
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

11 października, godz.17.00
Moda według Kobiet
Cykl prelekcji z elementami warsztatów skierowany do osób, które chcą
się dowiedzieć więcej o modzie, jej
historii, ikonach mody, designie, zasadach stylizacji, dresscode czy doborze deseni. Moda zmienia się szybko,
a świadomość własnego stylu i znajomości historii mody, każdej kobie-
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cie może ułatwić karierę, dodać pewności siebie, pozwolić kreować swój
wizerunek w sposób, aby środowisko, w którym przebywa odbierało ją
pozytywnie.
Organizator zapewnia wszystkie materiały. Po każdej prelekcji uczestnicy
dostaną materiały warsztatowe.
Stylizacje i kolor y jesień/zima
2017/2018
Prelekcja będzie składać się z trzech
zagadnień: kolory, trendy, stylizacje.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30-70 zł
12-15 października,
Godz.18.00
„Zimorodek”
William Douglas Home
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

13 października, godz.9.00
„Tajemniczy ogród”
Frances Hodgson Burnett
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
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13 października

14-15 października

Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę

Scena Otwarta 2017

VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
14.00 - przesłuchania uczestników
18.00 - msza św
19.00 – koncert zespołów Vitis-17,
Bethesda
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, wstęp wolny

Warsztaty choreoterapii dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów, rodzin
osób niepełnosprawnych.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1,

14 października
Miłosierdzie Boże
Wyśpiewać Chcę

13 października, godz.19.30
„3” Żaczek/Niewiński/Pajek
Koncert jazzowy nowej supergrupy„3”,
w skład której wchodzą Piotr Żaczek,
Damian Niewiński i Norbert Pajek.
„3” to zupełnie nowy projekt trzech
osobowości połączonych chęcią
wspólnego tworzenia. Zespół powstał
z potrzeby muzykowania i kształtowania wspólnego brzmienia. Łączy
w sobie elementy muzyki progresywnej, jazzu, żywiołowych improwizacji, a także nieparzystych rytmów.
W repertuarze znalazły się kompozycje napisane przez Norberta Pajka oraz Piotra Żaczka, które doczekały się nowych interpretacji i aranżacji.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, bilety: 30 zł

VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
9.00 - przesłuchania uczestników
16.00 -„Tańce uwielbieniowe „Róża dla
Miłosiernego”
16.30 - „Pisane na piasku” Katarzyna
Perkowska – spektakl
17.00 - Koncert galowy laureatów festiwalu
18.30 - Gość festiwalu – Viola Brzezińska z zespołem
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, wstęp wolny

14 października, godz. 16.00
Święto Osiedla Starówka
Odłonięcie muralu przedstawiającego
fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej
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14 października, godz. 19.00
Scena Otwarta 2017
„Nienasycenie spojrzenia”
Promocja albumu o fotografii tańca
pod redakcją Anny Królicy.
Kawiarnia Sofa, ul. Wałowa 15, wstęp wolny.

Scena Otwarta 2017
Spektakl „Small memories” - Tanzcompagnie Giessen, Niemcy
Choreografia: Tarek Assam, Kostiumy:
Lukas Noll
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 20-30 zł
15 października,
godz.16.00
Cinemarzenie
The Square
Rozwiedziony dyrektor muzeum
sztuki nowoczesnej stanie przed
wielkim wyzwaniem podczas przygotowań do premiery najnowszej
instalacji artystycznej. Reżyseria Ruben Östlund.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł
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14 października, godz. 19.00
oraz koncerty: Kapela Hanki Wójciak,
Legend of Kazimierz, Megitza.
Kapela Hanki Wójciak - zespół powstały w Krakowie, grający muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej.
Legend of Kazimierz - to zespół profesjonalnych instrumentalistów - entuzjastów, których połączyła wspólna pasja wykonywania i tworzenia
muzyki korzeni, w tym muzyki folkowej i etnicznej. W szerokim repertuarze wykonawczym grupy odnaleźć
można oryginalne aranżacje i własne
kompozycje inspirowane kulturą żydowską, bałkańską, Bliskiego Wschodu oraz Jewish Gipsy.
Megitza – polska wokalistka, kompozytorka i kontrabasistka. Łączy world
music z nowoczesnym brzmieniem
jazzu, popu, surf rocka oraz swingu.
Skwer przy pomniku Bema, ulica Wałowa,
wstęp wolny.
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15 października, godz. 19.00
Scena Otwarta 2017
Spektakl „REM”. Pierwsi soliści Polskiego Baletu Narodowego, Marcin Bosak,
Zofia Rudnicka,Warszawa.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 20-30 zł

KALENDARZ KULTURALNY

17 października, godz.11.00
„Inny świat”
Gustaw Herling-Grudziński
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
18 października,
godz.9.00, 11.00, 18.00
„Brat naszego Boga”
Karol Wojtyła
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

www.kultura.tarnow.pl
Desenie
Podczas warsztatów zostanie omówione zagadnienie, jakim jest zestawienie deseni. Jak połączyć kropki i kratki,
a może orientalny szal ze spódniczką
w szkocką kratę. Wszystkie uczestniczki prosimy o przyniesienie kilku ubrań:
2-3 pary spodni, 3-4 bluzki/podkoszulkI, 2-3 spódnice, 2-3 torebki, apaszki
szaliki, może być płaszcz, kurtka. Poszukajcie w swoich szafach wszystkich
tych rzeczy, które naprawdę bardzo lubicie, nie chcecie się z nimi rozstać, ale
nie wiece, co z nimi zrobić. .
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30-70 zł
19 października,
godz.9.00,11.00
„Inny świat”
Gustaw Herling-Grudziński
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

19 października, godz. 14.00

18 października, godz.17.00

60-lecie zespołu Kumotry

Moda według Kobiet

Zespół „Kumotry” powstał w 1957 r.
Nazwa powstała na bazie rodzinne-
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go zespołu. Był to zespół kolędniczy.
Chodzili z szopką, jasełkami, kolędą,
a później dołączono folklor. Kumotry
mieli i mają duże osiągnięcia w swojej działalności, niosą radość ludziom
chorym, samotnym, skazanym i biednym. Śpiewają na terenie Małopolski
i poza nią.
Sala Lustrzana, wstęp wolny

Dyplom 1987 na Wydziale Grafiki ASP
w Krakowie. Członek ZPAP. Pracuje
w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.
Uprawia rysunek, pastel, akryl. Prace prezentowała na kilku wystawach
indywidualnych oraz licznych wystawach zbiorowych. Oprowadzanie po
wystawie 22.10 godz. 15.00.
BWA w Parku Strzeleckim, wstęp wolny.

19 października, godz.18.00

20 października, godz. 19.00

„Disco Solski”

„W poczekalni”

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

Bogusław Bachorczyk i Zbigniew Sałaj
Wernisaż wystawy artystów, którym
bliskie są strategie recyklingowe, fascynuje ich świat gotowych przedmiotów
codziennego użytku, prowokujący do
kolejnych eksperymentów twórczych.
Są kolekcjonerami, gromadzącymi
przez lata różne rzeczy, w oczekiwaniu
na właściwy moment, by je wykorzystać i nadać im nowy sens i znaczenie.
BWA Dworzec PKP, wstęp wolny.

20-22 października
godz.18.00
„Porachunki z katem (Hangmen)”
Martin McDonagh
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

21, 22 października, godz.16.00

20 października, godz. 18.00

PracOFFnia: Dekorowanie tortów

Dorota Bernacka

Na warsztaty dekorowania tortów
w stylu angielskim zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat, a odbędą

Wernisaż wystawy
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się one w dwóch grupach i obejmować będą 4 godziny zajęć, według
harmonogramu:
Grupa I - 21 października (sobota) godz. 16.00-20.00
Grupa II - 22 października (niedziela) - godz. 10.00-14.00
Zapisy rozpoczynają się 9.10 w Biurze
Obsługi TCK. Liczy się kolejność zgłoszeń, a gwarantem miejsca jest wpłata. Liczba miejsc ograniczona.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, bilety: 40 zł

21 października, godz. 20.00
Scena Otwarta 2017
Inkubator Tańca
Pokazy miniatur tanecznych.
godz. 20:00 – prezentacje etiud
godz. 21:30 – indywidualne spotkania z choreografami i omówienie prezentacji
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 20-30 zł

22, października

www.kultura.tarnow.pl
11:00 – 16:00 - pokazy konkursowe
18:00 – gala wręczenia nagród i pokazy nagrodzone
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 20-30 zł

22 października, godz.16.00
Cinemarzenie
Baby Driver
Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony
w napad skazany na niepowodzenie.
Reżyseria Edgar Wright.
Kino „Marzenie”, bilety: 10 zł

23 października godz.18.00
Paweł Martynów
Wernisaż wystawy malarstwa z cyklu
Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3

24 października, godz. 19.00
Stand-up
Night

Scena Otwarta 2017
„The Essence of Motion”
Konkurs choreograficzny

Korólczyk, Błachnio, Wojciech, Jachimek

październik 2017

Robert Korólczyk – Lider Kabaretu
Młodych Panów, twórca tekstów kabaretowych od lat bawiący miliony
Polaków jako „Góral”, „Górnik Andrzej”
i wiele innych postaci. Potrafi naśladować i parodiować. Jego głos jest
na tyle charakterystyczny, iż publiczność często poznaje go nie tylko po
twarzy, ale właśnie po głosie. W trakcie występu przeistacza się z postaci w postać, pokazując tym samym
swój fantastyczny repertuar różnych
charakterów.
Ewa Błachnio - aktorka kabaretowa
(kabaret Limo) i dramatyczna. Poza
działalnością teatralną ciągle blisko
związana jest z estradą - m.in. solowe występy kabaretowo-recitalowe
przy akompaniamencie zespołu „Muzikanty”, ale spotkać można ją również
w roli konferansjera.
Marcin Zbigniew Wojciech - człowiek
trojga imion, z czego jedno jest nazwiskiem. Kwintesencja określenia:
„pozytywny wariat.” Żywioł sceniczny
i znana w całej Polsce dusza towarzy-
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stwa. Komik, kabareciarz, stand-up’er.
Jest członkiem grupy POLIŻ STAND
-UP, STAND-UP Kraków oraz Kabaretu 44-200.
Tomasz Jachimek - to człowiek samowystarczalny i niesamowicie uzdolniony. Niesamowite jest to, że ten jakże skromny człowiek ma w sobie pełno charyzmy. Potrafi mówić przez godzinę bez przerwy rozśmieszając przy
tym ludzi do granic rozśmieszalności. Błyskotliwość i inteligentny humor to sztandar jego twórczości. Jest
współprowadzącym i współkomentującym rzeczywistość w programie
„Szkło kontaktowe”.
Kino „Marzenie”, bilety: 40-50 zł
25,26 października,
godz. 9.00, 11.30
„Mały książę”
Antoine de Saint-Exupéry
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł

25 października, godz.17.00
Moda według Kobiet
Biżuteria,apaszki, rajstopy.
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27 października,
godz.10.00,18.00
„Disco Solski”

KALENDARZ KULTURALNY

Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-30 zł
Podczas prelekcji zostaną omówione
trzy zagadnienia:
Biżuteria - odpowiemy na pytania jak
dobrze dobrać biżuterię do stylizacji.
Jakich błędów nie popełniać kupując
biżuterię. Który z typów urody najlepiej wygląda w perłach, a który w kolorowych paciorkach.
Apaszki/szaliki - zbliża się zima. W naszych szafach zalegają stare szaliki i szale. Zastanowimy się wspólnie,
które warto wykorzystać w jesiennych stylizacjach. Nauczymy się też
kilku nowych sposobów ich wiązania.
Rajstopy - każda z nas wie, że rajstopy niejednokrotnie potrafią uratować stylizację lub ją zepsuć. Jeśli masz w swojej szufladzie tylko
jeden kolor, po tych zajęciach będziesz wiedzieć jak cudnie twoja
noga wygląda w śliwce lub z czekoladowym brązie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30-70 zł

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

29 października, godz. 11.00
Salon Poezji Leszka Długosza
Gość specjalny Salonu: Leszek Długosz. Poezję czytają: aktorzy Teatru
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Tarnowskie Centrum Kultury, wstęp wolny.

29 października, godz. 18.00
Tarnowska Orkiestra Kameralna
Koncert
Justyna Pawłowska i Gabriela Baran,
Karolina Tomasik, Angelina Kierońska
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i Anna Podkościelna-Cyz, Anna Huszczo & Tarnowska Orkiestra Kameralna.
W programie: Koncerty Antonio Vivaldiego na dwoje skrzypiec, altówkę, skrzypce i wiolonczelę, klawesyn
oraz orkiestrę smyczkową.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny.

29 października, godz. 18.00
Tarnów Gospel Day
Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl
oraz gościa specjalnego Brian Fentress.
Podczas dwudniowych warsztatów
wokalnych pod kierunkiem znakomitego instruktora muzyki gospel, charyzmatycznego wokalisty i dyrygenta
Briana Fentressa, Tarnowski Chór Gos.
pl wzbogaci swój repertuar o nowe,
ambitne utwory gospel. Na zakończenie warsztatów wraz z instruktorem i zespołem instrumentalnym zaprezentują się tarnowskiej publiczności podczas koncertu finałowego
w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego. Wydarzenie to zainauguruje przygotowania zespołu do obchodów Jubileuszu 15-lecia Tarnowskiego Chóru Gos.pl w 2018 roku.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 30 zł
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30 października
Święto Miasta Tarnowa
„Pierwsze Niepodległe”
Dzień Zwycięskiego Zrywu Niepodległościowego z roku 1918
godz. 15:00 – Spacer Historyczny „Tarnów – Pierwsze Niepodległe” z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Przystanki historyczne:
Rynek – Katedralna – Wałowa - Grób
Nieznanego Żołnierza – Tarnowski
Teatr – ul. Legionów/Asnyka - Park
Strzelecki.
godz.16:30 – Piknik Niepodległościowy po Pałacykiem Strzeleckim, Park
Strzelecki.
godz. 19:00 – Gala „Tarnów – Pierwsze
Niepodległe”. Koncert Takashi Yamamoto z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej oraz
wręczenie statuetki„Orły Niepodległości”, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie
Szczegółowy program obchodów na
www.tarnow.pl.

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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