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Do 9 grudnia

1-3 grudnia, godz. 18.00

Wystawa fotografii:
„fot. MICHAŁ STAŃCZYK
– SPORT”

„Apetyt na czereśnie”
Agnieszka Osiecka

Lewandowski, Ronaldo, Błaszczykowski, Szmal, Radwańska, Gortat, to tylko
niektóre z gwiazd sportu, które można zobaczyć na wystawie.
Ekspozycja ta, to przekrojowa, niezwykle bogata wystawa zdjęć tarnowskiego fotografa przedstawiająca uczestników zmagań sportowych od Wembley po Jaskółcze
Gniazdo.
Michał Stańczyk, rocznik 87, z zamiłowania jest fotoreporterem, z profesji fotografem sportowym. Zaczynał w swoim rodzinnym mieście - Tarnowie. Fotografią reportażową zajmuje się od ponad 10 lat. Zdjęcia
autorstwa Michała Stańczyka to zatrzymane w kadrze zmagania piłkarzy, piłkarzy ręcznych, siatkarzy, tenisistów, hokeistów czy żużlowców.
Najlepsze ujęcia, które wychodziły
spod jego ręki, dostrzeżono w ogólnopolskich konkursach fotograficznych, m.in. BZ WBK Press Foto, Grand
Press Photo, Polskim Konkursie Fotografii Sportowej.
Galeria TCK, Rynek 5, bilety: 2-3 zł

Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

2,3 grudnia, godz. 16.00
„Lato Muminków” Tove Jansson
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

2 grudnia, godz. 11.00
ArtFest 2017
„Nietypowe oblicza tkanin”
Warsztaty z Bogną Fogler, dla dzieci
i młodzieży.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 30-25 zł

2 grudnia, godz. 18.00
ArtFest 2017
„Przeczytane…” wystawa Bogny Fogler.
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Wystawa to obrazy z przeszłości
i wspomnień. Są tworzone różnorodną techniką: drukiem na filcu, bawełnie czy jedwabiu, aplikacją czy kolażem. Stanowią fragmenty różnych
całości połączonych w nowy obraz
i nowe znaczenie.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1,
wstęp wolny
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3 grudnia, godz. 11.00
Koncert chórów

2 grudnia, godz. 18.30

Cantores Tarnovienses
Projekt Akademia Chóralna Śpiewająca Polska
Wystąpią chóry: Allegretto, Angel Voice, Kantata, Vox Animae, Ragghi di
Sole, Clave de Sol.
Sala Lustrzana, wstęp wolny.

ArtFest 2017

3 grudnia, godz. 18.00

Waglewski, Klich – improwizacje
Koncert akustyczny Wojciech Waglewski i Wojciech Klich.
Gitarowe spotkanie dwóch muzycznych osobowości. Koncert będzie nieprzewidywalnym muzycznym eksperymentem i spotkaniem dobrych znajomych. Wojciech Waglewski to postać w świecie rocka, legendarny muzyk Voo Voo, współpracujący z wieloma artystami, muzycznie balansujący na granicy muzyki rockowej, alternatywnej z domieszką bluesa. Wojtek
Klich to muzyczny czarodziej, najbardziej malownicza osobowość Tarnowa
i mistrz gitary na polskiej scenie bluesowo rockowej.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 25-30 zł

ArtFest 2017
„Serce miłości”
Pokaz filmu w reż. Łukasza Rondudy, spotkanie z twórcami i wernisaż
wystawy.
BWA w Parku Strzeleckimm wstęp wolny

3 grudnia, godz. 19.00
Bohdan Łazuka
i Czesław Majewski
Koncerty Pełne Wspomnień.
Bohdan Łazuka, aktor teatralny i filmowy, piosenkarz, prezenter radiowy i telewizyjny, kabareciarz, można
powiedzieć „człowiek orkiestra” po 28
latach wydaje w tym roku swój piąty
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7 grudnia, godz. 18.00
„Magiczne czasy kabaretu
Zielony Balonik
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

KALENDARZ KULTURALNY

7 grudnia, godz. 20.00
Leliwa Jazz Band

album „Nocny Bohdan”. Po wielu latach nieobecności w Tarnowie, Artysta powróci z jedynym kameralnym
recitalem najpopularniejszych piosenek ze swojej długiej kariery. Artyście na pianinie towarzyszyć będzie
równie znany i lubiany Czesław Majewski, kompozytor, dyrygent, pianista oraz aktor.
Koncert poprowadzi Andrzej Kurdziel.
Piwnice TCK, Rynek 5, bilety: 25 zł

5-7 grudnia, godz. 9.00, 11.30

Mikołajki
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a, wstep wolny

8 grudnia, godz. 9.00, 11.30
„Lato Muminków” Tove Jansson
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

8 grudnia, godz. 18.00
ArtFest 2017

„Lato Muminków” Tove Jansson
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

„Lekcja dizajnu. Polskie projekty tworzone z myślą o dzieciach”
Wernisaż wystawy i oprowadzanie kuratorek Joanny Kurkiewicz

grudzień 2017

KULTURA

i Aleksandry Banaś (Instytut Dizajnu Kielce)
BWA w Parku Strzeleckim, wstęp wolny.

8 grudnia, godz. 18.00
„Magia Dawnego Lwowa”
Wernisaż wystawy.
Wystawa fotografii przedstawiających
życie Lwowa z przełomu XIX i XX wieku. Fotografie pochodzą z kolekcji
Aleksandra Korobowa (Ukraina). Wystawa czynna do 30.03.2018.
Muzeum Etnograficzne, wstęp wolny.

8 grudnia, godz. 18.30
Koncert Wiedeński
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych,
wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią
największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także
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popisowych arii z najsłynniejszych
operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron
cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: Walc
„Nad Pięknym Modrym Dunajem”,
Arię Barinkaya „Wielka sława to żart”,
duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch- Tratsch”.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 85 zł

8 grudnia, godz. 19.00
Koncert organowy
Z cyklu „W blasku Katedry” podczas
koncertu wystąpi prof. Krazysztof
Pawlisz
Bazylika Katedralna, wstęp wolny.

8 grudnia, godz. 19.00
Christmas Time
Puellae Orantes
Podczas koncertu będzie można usłyszeć wszystkie utwory z albumu „Christmas Time”. Kilkanaście kompozycji
prezentuje bogactwo i różnorodność
twórczości związanej z tematyką Bożego Narodzenia. Obok tradycyjnych
polskich kolęd zostaną zaprezento-
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wane najbardziej popularne na świecie piosenki bożonarodzeniowe w wyjątkowych, klimatycznych aranżacjach
Łukasza Farcinkiewicza.
Wykonawcami będą: Dziewczęcy
Chór Katedralny „Puellae Orantes”,
Kwartet Smyczkowy „Apotheosis”,
„Krakowski Kwintet Blaszany”. Dyrygent: Ks. Władysław Pachota.
Bezpłatne wejściówki do odebrania
w Ośrodku Duszpastersko - Katechetycznym im. Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie (I piętro,
wejście od strony pomnika papieża), w środy, czwartki i piątki, godz.
18.00 - 18.30.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

9 grudnia, godz. 9.00, 11.30

www.kultura.tarnow.pl
g. 11:30 / BWA „Mały ArtFest”, udział
płatny 10 zł
Rodzinne warsztaty introligatorskie,
w czasie którego dzieci i ich rodzice/
opiekunowie stworzą swój własny zeszyt. Wcześniej zapoznają się z wystawą „Lekcja dizajnu”, na której znajdą
wiele inspirujących książeczek. Prowadzenie: Joanna Kurkiewicz i Aleksandra Banaś (Instytut Dizajnu Kielce). Obowiązują zapisy: kubisztal@
bwa.tarnow.pl
BWA w Parku Strzeleckim.

9 grudnia, godz. 11.30
ArtFest 2017
„Lekcja dizajnu. Polskie projekty tworzone z myślą o dzieciach”
Oprowadzanie kuratorek Joanny Kurkiewicz i Aleksandry Banaś (Instytut
Dizajnu Kielce)
BWA w Parku Strzeleckim, bilety: 1 zł

9 grudnia, godz. 17.00, 20.00
„Chory z Urojenia” Moliere

Mały ArtFest
„Zeszyt”
g. 9.00 / BWA „Mały ArtFest”, udział
bezpłatny

Spektakl Teatru im.W.Siemaszkowej
z Rzeszowa
Doskonała komedia mistrza gatunku
– Moliera. Znajdziemy w niej wszyst-
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dle nasze fanaberie. I w końcu – zastanowić się nad tym, czym są urojenia dzisiaj.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 50-55 zł

10 grudnia, godz. 16.00

ko, do czego przyzwyczaił nas klasyk – pełnokrwiste, barwne postacie,
arcyśmieszne sytuacje i zwroty akcji.
Dodajmy do tego nieco sytuacyjnego humoru i niezwykle szybkie tempo, a wyjdzie nam mieszanka wręcz
wybuchowa. Molier był doskonałym
obserwatorem, skrzętnie przenoszącym na karty swoich utworów różne
typy charakterów ludzi. Jego teksty
są z jednej strony niezwykle żartobliwe, z drugiej zaś zawsze niosą jakieś
ważne przesłanie. Tak jest i tym razem,
dzięki reżyserowi Waldemarowi Śmigasiewiczowi możemy się pośmiać,
ale i zobaczyć w krzywym zwiercia-

CINEMARZENIE – Dobre Kino W Marzeniu.
Jedno z większych odkryć ostatniego
Sundance Film Festival i obraz tego,
w czym tkwi siła amerykańskiego kina
niezależnego. Historia młodej dziewczyny z New Jersey, która na przekór
wszystkiemu postanawia wyjść na
muzyczną scenę i rozpocząć walkę
o swoje marzenia. Ciepły, pełen humoru i dobrej muzyki film o relacjach
trzech pokoleń kobiet – babci, matki
i córki, ze znakomitymi rolami.
Kino Marzenie, bilety: 10 zł.

10 grudnia, godz. 16.00
Melomaluchy w Kąśnej Dolnej
Koncert muzyki klasycznej dla dzieci
i rodziców. Podczas koncertu młodzi
słuchacze zostaną zaproszeni do wspólnej zabawy, konkursów, a także gry na
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instrumentach. Zasiądą pomiędzy muzykami, tak aby mogli z bliska zobaczyć
instrumenty i grę profesjonalnego zespołu. Zagrają muzycy zespołu Arso
Ensemble, na co dzień pracujący w zawodowych orkiestrach. Koncert i zabawy muzyczne poprowadzi Anna Podkościelna-Cyz – muzyk, miłośniczka dzieci,
wiolonczeli i dobrych dźwięków. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat. Prosimy
o elegancki dobór garderoby.
Dwór I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej,
wstęp wolny.

www.kultura.tarnow.pl

10 grudnia, godz. 16.00

Ludowej w RPA, gdzie zajęła pierwsze miejsce. Jej kariera solowa przyspieszyła po nagraniu takich hitów jak
„Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała”
czy„Kocham swoje morze”. Jej kompozycje oraz teledyski są emitowane na
antenach stacji radiowych i telewizyjnych. Dotychczas w dorobku artystki ukazało się kilka płyt CD oraz DVD.
Pierwszy album „Spełnić Marzenia”
uzyskał status Złotej Płyty. Obecnie Teresa Werner promuje swój najnowszy
album pt. „Miłość to nie zabawa”.
Aula PWSZ, ul. Mickiewicza 8, bilety: www.
kupbilecik.pl

Teresa Werner

10 grudnia, godz. 18.00
„Dziennik przebudzenia”

Polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiła się na scenach
największych teatrów świata, w tym
m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Jej
występy obejmowały Europę, Afrykę,
Azję oraz Amerykę Północną. W 1991
roku Teresa Werner reprezentowała
zespół „Śląsk” na Festiwalu Piosenki

Spotkanie świetnej prozy i aktorskiego kunsztu, w całości posypany pilchowskim poczuciem humoru. Nieuciekający od tematów ostatecznych,
przedstawiający próby ich obłaskawienia. Przedstawienie zachowuje
styl pisania Jerzego Pilcha – zabawny, barwny, inteligentny, lokujący go
w czołówce pisarzy modnych, czytanych, wręcz rozchwytywanych. Spektakl dopełniają nowoczesne i wyraziste wizualizacje z pogranicza jawy
i snu, które podkreślają akcję, nadają

grudzień 2017

KULTURA

www.kultura.tarnow.pl

9

jej specyficznego nastroju i dodatkowych sensów. Występują: Adam Ferency i Joanna Kosierkiewicz
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, bilety: 35-40 zł

10 grudnia, godz. 18.00

Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

10 grudnia, godz. 18.00
Gala Jubileuszowa
Teatr Tuptusie
Uroczysta gala i premiera spektaklu
z okazji 25 rocznicy powstania teatru.
Bezpłatne wejściówki pod nr tel.:
606 787 439
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza 4.

11 grudnia, godz. 18.00

Wernisaż wystawy prezentującej plakaty różnych gatunków filmowych:
wojennych, sensacyjnych, fabularnych, westernach, przygodowych, miłosnych itp. Część z nich wyświetlana
była w tarnowskich kinach: Kosmos,
Krakus i Marzenie. Wystawa czynna
do 31.12.2017.
Galeria „Piwica pod Trójką”, Rynek 3, wstęp
wolny.

12 grudnia, godz. 10.00
„Magiczne czasy kabaretu
Zielony Balonik

„Na co do kina Panie Janku”
plakaty filmowe w zbiorach muzealnych

Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

grudzień 2017

KALENDARZ KULTURALNY

„Magiczne czasy kabaretu
Zielony Balonik

10

KULTURA
12 grudnia, godz. 17.00

15 grudnia, godz. 18.00

Ryszard Lis

„85 lat tarnowskiej fotografii”

Wieczór autorski i promocja książek:
„Piętno życia” i „Odpryski”
BWA Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4,
wstęp wolny.

Wernisaż jubileuszowej wystawy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 2017 roku świętujemy jubileusz 85-lecia powstania zorganizowanego ruchu fotograficznego w Tarnowie. W naszym mieście w roku 1932
utworzono Tarnowskie Towarzystwo
Miłośników Fotografii, które działało do wybuchu II wojny światowej.
45 lat później, w 1977 roku, powstało
Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, które stało się oczywistym kontynuatorem działalności ww. stowarzyszenia. W bieżącym roku mamy zatem dwa jubileusze – 85-lecie i 40-lecie – czyli dwa powody, aby przypomnieć mieszkańcom Tarnowa działalność rodzimych fotografików.
Galeria TCK, Rynek 5, wstęp wolny

13 grudnia, godz. 19.00

KALENDARZ KULTURALNY
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„A mury runą”
Aktorzy śpiewają.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 5 zł

14-17 grudnia, godz. 18.00
„Zimorodek”
William Douglas Home
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

15 grudnia, godz. 19.00

14 grudnia, godz. 20.00

S.M.ROCK

Piotr Kita

Kolejny koncert Szkoły Muzyków Rockowych S.M.Rock. Jej uczniowie kilka
razy w roku opuszczają sale lekcyjne,
przenoszą się na scenę Piwnic TCK,
by w praktyce sprawdzić swoją wie-

Koncert
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska
11a, wstęp wolny
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16 grudnia
godz. 10.00-18.00

dzę i umiejętności. Występy przed publicznością są dla nich nie tylko dużym przeżyciem, ale także uczą, jak radzić sobie z tremą. Koncerty stanowią
swego rodzaju praktyczną formę zajęć prowadzonych w S.M.Rock. W programie koncertu tym razem usłyszymy rockowe i popowe przeboje m.in.
polskich artystów tj. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Sorry Boys, a
także zagranicznych - Katy Perry, czy
Clean Bandit.
W koncercie wystąpią uczniowie Szkoły Muzyków Rockowych oraz nauczyciele: Żaneta Lubera, Norbert Pajek,
Piotr Niedojadło, Piotr „Quentin” Wojtanowski, Bartłomiej Rojek
Piwnice TCK, Rynek 5, bilety: 25 zł

W tym dniu lokalne firmy, restauracje, piekarnie oraz rękodzielnicy będą
oferować swoje produkty, a samo wydarzenie będzie okazją do spotkania,
wspólnego kolędowania oraz przygotowania do świąt.
Nie zabraknie atrakcji, takich jak gorące kasztany, wspólne ubieranie choinki, pocałunki pod jemiołą czy animacjie plastyczne. Będzie można także
zdobyć żywe choinki i odebrać te zdobyte wcześniej w konkursach na antenie radia RDN. Stacja rozda łącznie kilkaset świątecznych drzewek.
Kiermasz zostanie zakończony świątecznym koncertem Adama Stachowiaka o godz. 18.00, a wcześniej około
godz. 16.00 w świąteczny klimat wprowadzi nas tarnowski duet Matt&Illay.
Rynek, udział bezpłatny.

16 grudnia, godz. 18.00
Adam Stachowiak
Koncert świateczny
Początki jego drogi muzycznej to lata
2000-2001. W wieku czterech lat wydał
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16 grudnia, godz. 18.00
Impro KRK
Kabaret impro.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

17 grudnia, godz. 11.00

KALENDARZ KULTURALNY

Salon Poezji Anny Kamieńskiej
„Nie wiem czy starczy nam milczenia”
Wiersze czytają: Dominika Markuszewska, Kinga Piąty i Piotr Hudziak
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, wstęp wolny
swój debiutancki krążek z 12-toma autorskimi kompozycjami, po czym został okrzyknięty przez media„najmłodszym muzykiem w Polsce, który wydał
własną płytę”. W 2016 roku stał się objawieniem muzycznego show, w którym pod namową jednego z jurorów
po raz pierwszy wykonał własny utwór.
Utwór„Mamo” przed premierą odcinka
z jego udziałem obejrzało 3 miliony ludzi w Internecie. Utwór został nagrodzony platynową płytą. W roku 2017
Adam wydał swój drugi singiel pt.„Wracam co noc”.
Rynek, udział bezpłatny

17 grudnia, godz. 16.00
„Suburbicon”,
reż. George Clooney
CINEMARZENIE – Dobre Kino W Marzeniu.
George Clooney nie raz dał już się
poznać jako niezwykle zdolny reżyser. A jeśli dołączyć do tego scenariusz napisany przez samych braci
Coen? Oznaczać to musi kryminalną intrygę, niespodziewane zwroty akcji i mocno ironiczne poczucie
humoru. Taka właśnie jest rzeczy-
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25 grudznia, godz. 1.30

wistość Suburbiconu postrzeganego jako idealne amerykańskie miasteczko. W rolach głównych Matt Damon i Julianne Moore.
Kino Marzenie, bilety: 10 zł

Tarnowskie Centrum Kultury oraz Wojtek Klich nieprzerwanie od 1995 r. zapraszają na wyjątkowy koncert kolęd, będący ewenementem w skali kraju, (a może i świata), który odbywa się tradycyjnie w Wigilijną Noc.
W Piwnicach TCK zabrzmią kolędy i pastorałki w nietypowych blues-rockowych aranżacjach. To niezwykle klimatyczne i oryginalne granie kolęd, a także autorskich „piosnek kolędowych” Wojtka Klicha.
Podczas tegorocznej edycji wystąpią:
Wojtek Klich - wokal, gitara, Magdalena „Ruda” Stalmach – wokal, Jerzy
„Kobra” Drobot - gitara basowa, kontrabas, Damian Niewiński – perkusja
oraz zaproszeni goście.
Piwnice TCK, bilety: 40 zł

19 grudnia, godz. 11.00
VI Aplauz Tarnów 2017
Przegląd twórczości młodzieży szkolnej.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, wstęp wolny
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ROCKOWE O!PŁATECZKI
WOJTKA KLICHA
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29 grudnia, godz. 18.00

30 grudnia, godz. 19.00

„Poskromienie Złośnicy”
William Shakespeare

„Christmas time”
Puellae Orantes

Spektakl teatralny, pokaz przedpremierowy.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

KALENDARZ KULTURALNY

30 grudnia, godz. 18.00
„Poskromienie
Złośnicy”
William Shakespeare
Premiera teatralna.
„Poskromienie złośnicy” to gorzka komedia o odwiecznej walce płci, która
stawia wciąż aktualne pytania o pozycję kobiety w społeczeństwie, prawo do własnej tożsamości w męskim
świecie, możliwość życia wbrew utartym schematom i narzucanym od wieków rolom. Tytułowa złośnica to ciekawa, dzika i wolna kobieta, której
miłość może doprowadzić do rozpadu skostniałych struktur zhierarchizowanego świata. I wcale nie jest oczywiste kto kogo w tej historii będzie
poskramiał.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 10-40 zł

Koncert promujący nową płytę chóru. Kilkanaście kompozycji prezentuje bogactwo i różnorodność twórczości związanej z tematyką Bożego
Narodzenia. Obok tradycyjnych polskich kolęd zostaną zaprezentowane
najbardziej popularne na świecie piosenki bożonarodzeniowe w wyjątkowych, klimatycznych aranżacjach Łukasza Farcinkiewicza.
Wykonawcami będą: Dziewczęcy
Chór Katedralny „Puellae Orantes”,
Kwartet Smyczkowy „Apotheosis”,
„Krakowski Kwintet Blaszany”. Dyrygent: Ks. Władysław Pachota
Bazylika Katedralna w Tarnowie, wstęp
wolny.
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31 grudnia,
godz. 17.00, 20.00
„Poskromienie Złośnicy”
William Shakespeare

Informujemy, że szczegóły (go-

31 grudnia, godz. 23.00

dzina, data, cena biletu) dotyczące wydarzeń mogą ulec zmianie.
Prosimy o wcześniejszą weryfikację na stronach organizatorów lub
na www.kultura.tarnow.pl.

Sylwester na Rynku
Muzyka i pokaz sztucznych ogni.
Rynek

grudzień 2017
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Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4, bilety: 45-60 zł

14.
Festiwal Sztuki ArtFest
WYSTAWY:
— Bogusław Bachorczyk, Zbigniew Sałaj „W poczekalni”
Dworzec PKP / do 14.01

— Bogna Fogler „Przeczytane…”
CSM / do 31.12

— „Serce miłości”
BWA / do 14.01

— „Lekcja dizajnu.
Polskie projekty tworzone z myślą o dzieciach”
8.12, g. 18.00 wernisaż wystawy i oprowadzanie
BWA / do 28.01

