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Wystawa „Życie codzienne
w Mościcach w latach 1927-1939”
Wystawa historyczna dotycząca
przedwojennych Mościc.
Pierwsza w historii ekspozycja dotycząca przedwojennych Mościc. Na
wystawie znajdują się dzieła sztuki
i archiwalia; pierwszy raz publikowane fotografie odnalezione w zbiorach
prywatnych, plany architektoniczne
i urbanistyczne, obrazy Rafała Malczewskiego powstałe podczas jego
reporterskich pobytów w Mościcach
obrazy Wilhelma Sasnala, artykuły
z gazet, zachowane filmy. Wystawa
jest wspomnieniem zapomnianej
skali i rozmachu tej inwestycji.
BWA, Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

do 30 września
Wystawa „TARNÓW.
1000 LAT NOWOCZESNOŚCI”
artyści: Olaf Brzeski, Rafał Bujnowski, Łukasz Jastrubczak, Agnieszka
Polska, Katarzyna Przezwańska, Paulina Ołowska (wraz ze studentami
California College of the Arts w San
Francisco: Fredericko Alvarado, Matt

www.kultura.tarnow.pl
Endler, Melissa Dickenson, William
Emmert, Bean Gilsdorf, Kevin Krueger,
Blaz Pirnat), Wilhelm Sasnal, Monika
Sosnowska, Marcin Zarzeka.
Dworzec PKP w Mościcach, ul .Chemiczna

2 września g. 18.00
Wystawa fotografii i prezentacja
multimedialna. „Gruzja –
wyprawa po złote runo”
Paweł Krysa - z wykształcenia historyk i etnograf. Dodatkowo podróżnik,
teolog i fotografik. Fascynują go
przede wszystkim kraje byłego ZSRR
– ich kultura, religia, historia, przepiękna przyroda i fantastyczni ludzie.
Najczęściej bywa w: Gruzji, na Krymie,
w północnej Rumunii (Maramuresz
i Bukowina) i na wspaniałej tzw. polskiej ścianie wschodniej. Preferuje
tramping i wyjazdy rowerowe. Ma za
sobą wyprawę do obwodu archangielskiego, w północnej, europejskiej
części Rosji.
Gruzja jest krajem słabo znanym.
Kojarzy się on głównie z wojną i biedą. Niestety na jej temat krąży wiele
nieprawdziwych mitów i stereotypów. Prawda jest jednak inna, jest to
jeden z najbardziej zachwycających
zakątków na ziemi, o czym będzie nas
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przekonywał nasz gość - Paweł Krysa.
Gruzja, znacznie mniejsza od Polski,
kusi zabytkami, kulturą, obyczajem,
ciekawą przeszłością. Jest w tym kraju
coś magicznego, co przyciąga - nie
tylko miejsca i uroda kaukaskiego
państwa. Czynią to przede wszystkim
niezwykle serdeczni i otwarci ludzie.
Gruzja jest krajem bardzo gościnnym
i przyjaźnie nastawionym do Polaków.
Wystawa czynna do 2 października.
Centrum Sztuki Mościce. Scena na antresoli
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4 września g.18.00
Tomasz Jachimek „Kolega Mela
Gibsona” - premiera

4 września g. 15.00
CINEMARZENIE - „Lato miłości”,
reż. Paweł Pawlikowski
Subtelna opowieść o dojrzewaniu
trójki młodych bohaterów do miłości. Pełna tajemnic i niedopowiedzeń historia wakacyjnych przygód
Tamsin, Mony i Phila w pięknej
oprawie wizualnej. Ciepłe, pachnące
i słoneczne lato kipiące raz po raz
zmysłowością.
Kino Marzenie, wstęp – 9 zł

Monodram, w którym o swoich
losach opowiada Feliksa Rzepki –
niegdyś popularny i lubiany aktor
teatralny, odtwórca tytułowej roli w
spektaklu„Cyrano de Bergerac”, teraz
przeżywającego schyłek kariery.
Tomasz Jachimek napisał błyskotliwy, zabawny, ale nie pozbawiony
refleksji tekst, w którym obnaża
śmiesznostki i fobie środowiska
aktorskiego.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5
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5 września g.18.00

Wystawa, na której prezentowane są
prace dwojga artystów, małżeństwa
Jadwigi i Jacka Janickich.
Galerii PIWNICA Muzeum Okręgowego
w Tarnowie

oprócz mężczyzn zaproszone zostały
kobiety, co prócz pięknych zdjęć
polskich gwiazd, zaowocowało także
płytą z piosenkami wykonanymi
w ciekawych i wyjątkowych duetach;
Reni Jusis i Lesław Żurek, Ewelina
Flinta i Arkadiusz Jakubik, Justyna
Steczkowska i Ewa Szykulska, Urszula Dudziak i Tomasz Kot oraz wiele
innych.
Galerie TCK, Rynek 5

6 września g. 18.00

9 września g. 18.00

Wernisaż.
„Ilustracje Salwadora Dali”

KONCERT ZESPOŁU CRACOW
CLARINET QUARTET

Ekspozycja grafik hiszpańskiego
malarza (1904 – 1989) jednego z najbardziej znanych surrealistów. Grafiki
pochodzą ze zbiorów Krystyny Baniowskiej – Stąsiek.
Galeria Niebieska. Ul. Krakowska 4

W programie utwory m.in.: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Georgesa
Bizeta, Béli Bartóka, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Alfreda Uhla,
George’a Gershwina i Astora Piazzolli.
Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, ceny biletów – 15 zł (normalne) i 10 zł
(ulgowe)

Wernisaż wystawy „JADWIGA
I JACEK JANICCY – FOTOGRAFIA
I GRAFIKA”

KALENDARZ KULTURALNY WRZESIEŃ 2011
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7 września g. 18.00
Wernisaż wystawy fotografii
Mateusza Nasternaka „LADIES
AND GENTELMEN”
Bohaterami zdjęć są znani polscy artyści, muzycy i aktorzy. W tegorocznej
edycji kalendarza do sesji zdjęciowej

9 września
Wystawa fotografii ROCK’N’BORO
– Krzysztof Borowiec
Tematem przedsięwzięcia stały
się fotografie dziennikarza mu-
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zycznego i prezentera radiowego
Krzysztofa Borowca. Fotografie te
przedstawiają w akcji muzyków rockowych, wśród których znalazło się
wielu legendarnych artystów. Będzie
to pierwsza tego rodzaju wystawa
w Tarnowie.
Autor, który od lat pracował w tarnowskim radiu Maks a obecnie w radiu
RDN prezentuje muzykę rockową
lat 60-tych, 70-tych i 80-tych, teraz
przedstawi plon kilkuletniej pasji
fotograficznej. Ponad pięćdziesiąt
fotografii pokazuje „dinozaury rocka”
w trakcie koncertów w różnych miejscach Europy. Każde zdjęcie to osobna
historia, każda postać to filar muzyki
rock & roll’owej. Wystawa czynna do
22 września.
Centrum Sztuki Mościce

10 września
Koncert. Świętuj z Azotami
Tarnów – AZOTY TARNÓW GRAND
FESTIVAL
Program:
g. 14.30 Arka Noego
g. 16.15 Golec Uorkiestra,
g.18.00 Totentanz,
g. 19.15 Plateau,
g. 20.30 Orkiestra Adama Sztaby
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10, 11 września 2011, g. 18.00
Spektakl teatralny:
Hanoch Levin, „SZYC”
Głośna sztuka autorstwa najwybitniejszego izraelskiego dramatopisarza
XX wieku, Hanocha Levina. Mąż, który
ginie na wojnie, wraca do domu po
śmierci i zamieszkuje pod stołem,
gdzie zjada okruchy. Nie jest jednak
w stanie przemienić świata w bardziej duchowy ani porwać panny
młodej, do której przybywa, ale zostaje z rodziną stając się częścią ich
pozbawionego sensu i duchowości
materialistycznego życia.
Piwnice Tarnowskiego Centrum Kultury,
Rynek 5

11 września g. 15.00
CINEMARZENIE „Genua. Włoskie
lato”, reż. Michael Winterbottom
Przejmująca historia mężczyzny samotnie wychowującego dwie córki, który
pragnie odmienić swoje życie. W tym
celu przeprowadza się z nimi do rozpalonej słońcem Genui. Czy nowe otoczenie
pozwoli na jakąś zmianę? W głównej roli
nagrodzony Oscarem Colin Firth.
Kino Marzenie. Wstęp – 9 zł
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Koncert CZESŁAW ŚPIEWA

www.kultura.tarnow.pl
platyną, a po nim ukazały się reedycje
płyt Tesco Value („Tesco Value” i „Songs
for the Gatekeeper”) pierwszego
zespołu Czesława, z którym w latach
2002 – 2007 zagrał ponad 200 koncertów w Polsce. 12 kwietnia 2010 roku
ukazał się „POP”, album który pokazał
jak zgubne jest szufladkowanie i jak
cienka jest granica pomiędzy Offem
a Mainstreamem. Bilety (przedsprzedaż od 24.08.11) w cenie 40 zł do
nabycia w Biurze Obsługi TCK - Rynek
5 i w kasie Kina Marzenie - Staszica 4.
Kino Marzenie

13 września g. 18.00
Po trzech latach Czesław Mozil ponownie zaśpiewa w Tarnowie. Podczas tarnowskiego występu zespołu Czesław Śpiewa spodziewać się
możemy piosenek z albumów „Debiut” i”POP” oraz utworów z okresu Tesco Value i być może nowych kompozycji do tekstów Czesława Miłosza.
Czesław Śpiewa - założycielem i twórcą jest duński Polak o niewyparzonych ustach Czesław Mozil. W 2008
roku ukazał się „Debiut” – pierwszy
album sygnowany przez Czesław
Śpiewa. Czesław skomponował muzykę i zaśpiewał teksty napisane
przez internautów i Michała Zabłockiego. „Debiut” pokrył się dwukrotnie

Wieczór autorski Jadwigi Bester,
lekarki i poetki; promocja tomiku
wierszy pt. „Bezwstyd”

Czytelnia Naukowa, ul. Krakowska
13, 14 września 2011,
g. 9.00, 11.30
Spektakl teatralny: Frances
Hodgson Burnett, „TAJEMNICZY
OGRÓD”
Reżyseria i adaptacja: Tomasz Obara.
Przekład: Jadwiga Włodarkiewicz.
Asystent reżysera: Mariusz Szaforz,

wrzesień 2011 r.

KULTURA

Scenografia: Anna Sekuła. Współpraca
scenograficzna: Grażyna Żubrowska.
Muzyka: Bolesław Rawski. Wyk.: Monika Wenta-Hudziak (Mary Lennox),
Piotr Hudziak (Colin), Kamil Urban
(Dick), Mariusz Szafarz (Pan Craven),
Jolanta Januszówna (Pani Medlock),
Patrycja Szwarc (Marta), Ireneusz Pastuszak (Doktor Craven), Tomasz Obara (Ben), Jerzy Ogrodnicki/ Edward
Żentara (Pitcher) i Matylda Baczyńska
(Duch pani Craven). Sceniczna adaptacja klasyki literatury dziecięcej.
Osierocona 10-latka, Mary Lennox,
przybywa do Anglii do swojego jedynego krewnego, wuja Archibalda.
Pojawienie się nowej mieszkanki
w ponurym domu na wrzosowisku
odmienia życie wielu osób.
Magiczna opowieść o potrzebie miłości, poszukiwaniu przyjaźni i uzdrowicielskiej mocy kontaktu z naturą.
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena

14 września g. 12.00
Happening poetycki dla dzieci
z klas I-III prowadzi
Ewa Chotomska

Park Strzelecki lub Biblioteka Miejska (w razie
niepogody).
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14 września g. 17.00
ZAPISY DO AUTORSKIEJ
PRACOWNI PLASTYCZNEJ
Tarnowskie Centrum Kultury, we
wrześniu, zaprasza wszystkich chętnych chcących rozwijać swój talent
do Autorskiej Pracowni Plastycznej na
zajęcia plastyczne w roku szkolnym
2011/ 2012.
Pracownię prowadzą profesjonalni
nauczyciele: Elżbieta Pazera i Witold
Pazera, członkowie Związku Artystów
Plastyków, znani w Tarnowie plastycy
łączący pracę pedagogiczną z samorealizacją twórczą.
Pracownia TCK, Rynek 5 (II Piętro)

15 września g. 18.00
Spotkanie poetyckie poświęcone
pamięci Mariana Pomianowskiego
(1890-1970)
i promocja tomiku jego poezji
„7 lat tułaczki”

Autor – chorąży 17 Pułku Polskich
Sił Zbrojnych przeszedł szlak bojowy
z II Korpusem gen. Andersa pisząc
w latach 1941- 46 swoisty poemat –
pamiętnik.
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4
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„OD LA SCALI DO PIWNICY
POD BARANAMI”.
KONCERT CHARYTATYWNY
JACKA WÓJCICKIEGO
Wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Ponad Barierami na Rzecz Osób
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym i Centrum Paderewskiego.
Letnia sala koncertowa kompleksu dworsko-parkowego w Kąśnej Dolnej, cena
biletów – 35 zł

17 września g. 19.00
PROLOG Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Tańca
SCENA OTWARTA
Śląski Teatr Tańca ze spektaklem „Formosa Olivares”. Będzie to premiera
polska! Premiera zagraniczna miała
miejsce w połowie sierpnia w Nowym
Jorku podczas Downtown Dance Festival. Wydarzenie od kilkudziesięciu
lat przyciąga światowej sławy choreografów reprezentujących różne style
i techniki. ŚTT został zaproszony do
Stanów Zjednoczonych przez jedną
z najbardziej utytułowanych grup
tanecznych: Battery Dance Company.

www.kultura.tarnow.pl
Najnowszy spektakl czołowego europejskiego zespołu tańca współczesnego pod tytułem „Formosa
Olivares” będzie dotykał zagadnienia
wykluczenia.
Mościckie Centrum Kultury

18 września g. 12.00 - 20.00
Europejskie Spotkania Rycerskie
Europejskie Spotkania Rycerskie
w zamiarze organizatorów mają stać
się widowiskowym i atrakcyjnym dla
widzów przedsięwzięciem, spektaklem historyczno - teatralnym prezentującym grupy fascynatów historii,
których wysiłki skupiają się próbach
odtworzenia rzeczywistości panującej
w Polsce doby Jagiellonów.
Pozostawiając dotychczasową formułę „Międzynarodowego Turnieju
o Złoty Warkocz Tarłówny”, Muzeum
Okręgowe w Tarnowie zaproponuje
dużą zmianę jakościową, która będzie
zauważalna dla każdego widza. Grupy
rekonstrukcji historycznych występować będą wedle ściśle określonego
scenariusza, który będzie zrozumiały,
ciekawy a przede wszystkim adekwatny do czasów i wydarzeń mających
miejsce w Polsce od XIV do XVI wieku.
Dodatkowym założeniem, inaczej niż

wrzesień 2011 r.

KULTURA

w latach poprzednich jest przybliżenie obozowiska rycerskiego widzom,
możliwość interakcji z wykonawcami.
Obok grup bojowych organizatorzy
przewidzieli możliwość uczestnictwa
grup odtwarzających życie codzienne
przełomu epok, dodatkowo swoim
kunsztem popisywać się będą liczni
rzemieślnicy, prezentujący mistrzowskie wytwory rękodzieła. Termin
rezerwowy – 25.09.2011.
Zamek w Dębnie. Bilety - normalny 8 zł,
ulgowy 4 zł

18 września g.15.00
CINEMARZENIE - „Meduzy”,
reż. Shira Geffen, Etgar Keret

Zaskakujący splot trzech historii.
Keren podczas wesela łamię nogę,
co uniemożliwia nowożeńcom wyjazd na Karaiby. Z morza wychodzi
tajemnicza, ruda dziewcz ynk a
prosto w ramiona zrozpaczonej
po rozstaniu z chłopakiem Batyi.
A wszystko to pod milczącym niebem Tel Awiwu.
Kino Marzenie. Wstęp – 9 zł
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18 września, g. 16.00;
19 września, g. 9.00,1.30
Spektakl teatralny: Antonie
de Saint-Exupéry,
„MAŁY KSIĄŻĘ”
Adaptacja, teksty piosenek i reżyseria: Cezary Domagała. Scenografia:
Grzegorz Policiński. Kostiumy: Anna
Waś. Muzyka: Tomasz Bajerski. Choreografia: Marta Domagała. Korepetycje
wokalne: Elżbieta Kuzemko-Rausz.
Projekcje: Dawid Kozłowski.
Obsada: Filip Gieracki/Filip Kubala/
Michał Niedbała (Mały Książę), Cezary Domagała/Kamil Urban (Pilot),
Agnieszka Findysz (Żmija), Anna
Bystroń-Jajkiewicz (Róża), Monika
Wenta-Hudziak (Lis), Paweł Izdebski
(Król/Pijak/Geograf ), Daniel Guzdek
(Próżny/Bankier/Latarnik).
Podczas awaryjnego lądowania na
pustyni Sahara, pilot spotyka małego
chłopca – tajemniczego przybysza
z innej planety. Ich spotkanie jest
okazją do przypomnienia o najważniejszych sprawach w życiu: o miłości,
o przyjaźni i o odpowiedzialności za
drugiego człowieka.
Muzyczne widowisko w inscenizacji Cezarego Domagały oparte na
ponadczasowej, poetyckiej baśni
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Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – dla
całej rodziny.
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena

www.kultura.tarnow.pl
dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku – 15 zł, tani bilet – 15 zł, dla osób
niepełnosprawnych – 5 zł.
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena

KALENDARZ KULTURALNY WRZESIEŃ 2011

20 września, g. 10.00
21 września, g. 18.00
Spektakl teatralny:
Kazimierz Braun, „CELA OJCA
MAKSYMILIANA”
Reżyseria: Kazimierz Braun. Scenografia i kostiumy: Tadeusz Smolicki. Wyk.:
Janusz Grzesz (Ojciec Maksymilian),
Ireneusz Pastuszak (Brat starszy),
Piotr Hudziak (Brat młodszy), Mariusz
Szaforz (Ciemny). Śpiewa – Monika
Wenta-Hudziak.
Dramat o życiu i męczeńskiej śmierci
o. Maksymiliana Kolbe, franciszkanina, który oddał swoje życie ocalając
życie innego współwięźnia obozu
w Oświęcimiu.
Spektakl wiąże się z obchodami 70.
rocznicy śmierci św. Maksymiliana
Kolbe, ale dotyczy również jubileuszu
75. rocznicy urodzin prof. Kazimierza
Brauna – autora sztuki i reżysera
przedstawienia.
Spektakl trwa 135 min. (z jedną przerwą). Ceny biletów: na premierę – 30
zł, N – 25 zł, U – 20 zł, szkolny – 15 zł,

21 września g. 10.45
„Czas poza czasem - japońskie
ogrody” – wystawa fotograficzna
Wernisaż i wykład p. Katarzyny Nowak (z-ca dyr. Mangghi”) oraz warsztaty na temat ikebany.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116

22 września g. 11.00
XXI Międzynarodowa Galicyjska
Jesień Literacka 19-24.09
Spotkanie literatów z młodzieżą
licealną pod hasłem „Poezja ponad
granicami”.
Udział biorą: red. Stefan Jurkowski
z Warszawy (poeta, publicysta, krytyk literacki), red. Krystyna Konecka
(poetka, reporterka), red. Stanisław
Szewczenko z Radia Kijów z Ukrainy
(poeta, tłumacz), Andrzej Krzysztof
Torbus z Krakowa (poeta, autor książek dla dzieci).
Czytelnia Naukowa, ul. Krakowska 4
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23 września g. 18.00

Ratusz
24 września g. 17.30
Finał 21. Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Lirerackiej
Projekt muzyczno-poetycki z udziałem ALICJI TANEW i zespołu OSTATNIA
WIECZERZA W KARCZMIE PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI oraz poetów
uczestniczących w Galicyjskiej Jesieni
Literackiej.
Kąśna Dolna. Wstęp wolny

godzinie 20.00. Bilety w przedsprzedaży od 22 sierpnia - 50 zł do nabycia
w Biurze Obsługi TCK – Rynek 5, kasie
kina Marzenie – Staszica 4, w Biurze
Ogłoszeń „TEMI” w C.H. Świt – Sikorskiego 5. W dniu koncertu w kasie kina
(na godzinę przed imprezą) – 70 zł.
Kino Marzenie

24 września g.18.00 i 20.00
„Kolega Mela Gibsona”reż.T.Piasecki
„Weekend seniora z kulturą -60+kultura”
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5

24 września g. 19.00

25 września g.19.00

9 NOC KABARETOWA – STADO
UMTATA, KABARET Z KONOPI,
LIQUID MIME, ARTUR ANDRUS

Koncert Aloszy Awdiejewa

Podobnie jak w ubiegłym roku, impreza, która co roku cieszy się dużym
powodzeniem wśród tarnowskiej
publiczności odbędzie się w sali kina
Marzenie 24 września b.r. Początek o

Występ znanego i lubianego artysty –
piosenkarza, muzyka i aktora rosyjskiego pochodzenia, od lat związanego
z kabaretem Piwnica Pod Baranami.
Tarnowski Teatr
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Wielki Tarnowski
Koncert Literacki XXI MGJL
„Ostatnia Wieczerza w Karczmie
Przeznaczonej do Rozbiórki”
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4 Festiwal Filmów
Dziecięcych Galicja
25 filmów dla dzieci z całego świata
będzie walczyło w konkursie filmowym o główną nagrodę oraz
o sympatię najmłodszych gości festiwalu. Wydarzenie to jest największym
w regionie filmowym świętem dzieci,
które co roku gromadzi kilkanaście
tysięcy widzów. Rezerwacja biletów
pod numerem telefonu: 14 633 46 04.
Centrum Sztuki Mościce

27 września 2011, g. 16.00
Dzień Państwa Podziemnego

Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena
Wystawy stałe:
Ratusz
Rynek 1, Tarnów, nr tel 14 6212149,
pn. nieczynne, wt. 9.00-17.00, śr. 9.0015.00, czw. 10.00-17.00, pt 9.00-15.00,
so., nd 10.00-14.00.
Wystawa stała: W kontuszu i przy
szabli - Galeria Sztuki Dawnej ze
zbiorów książąt Sanguszków

www.kultura.tarnow.pl
Muzeum Etnograficzne
ul. Krakowska 10, tel. 14 6220625; , pn.
nieczynne, wt. 10.00-17.00, śr. 9.0015.00, czw. 10.00-17.00, pt 9.00-15.00
so. nd 10.00-14.00.
Wystawa stała: „Romowie. Historia
i kultura” (jedyna tego typu ekspozycja w Europie).
Wystawa czasowa: „Malarski Pamiętnik Bronisławy Trzaskuś”

WystawY czasowE:
„W wojennej potrzebie” – wystawa
dotycząca historii uzbrojenia zrealizowana w ramach projektu „Jesień
średniowiecza – wiosna renesansu
– cykl wydarzeń kulturalno – naukowych” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
MBP Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a
„Hetman Jan Tarnowski” – wystawa
tekstowo – ilustracyjna z okazji Roku
jego imienia.
MBP Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
Wystawa - „Boska Komedia w ilustracjach Gustave Dore”.
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Dziennikarz muzyczny, pasjonat, „Boro”
Krzysztof Borowiec - współzałożyciel Amatorskiego Klubu Filmowego „Szwenk”, dziennikarz muzyczny,
autor zdjęć, które będzie można oglądać w Mościckim Centrum Kultury od
9 września.
Od urodzenia, z przerwą na studia, mieszka w Tarnowie. Ukończył
filmoznawstwo w Instytucie Filologii
Polskiej UJ w Krakowie. Jego pasja to
muzyka, której jest wierny od czasu,
gdy skończył 13 lat.
Jest redaktorem i współwydawcą
serii książek dr Joanny Wojciechowskiej – międzynarodowego autorytetu
w dziedzinie stwardnienia rozsianego.
Na koncie ma również własne zbiory
felietonów muzycznych: Ścieżki do
Wieży Hitów (2002) oraz Tarnów &
Rock & Roll (2005).
Od 1995 roku stały współpracownik regionalnych rozgłośni radiowych
(niegdyś radio MAKS, obecnie RDN
Małopolska), w których prowadzi
(bądź prowadził) autorskie programy
muzyczne i kulturalne. Emitowany
regularnie przez 11 i pól roku (!) w tarnowskim radiu MAKS - program Wieża
Hitów (Lista Nieprzemijających Przebojów) - zdobył sobie szczególne uznanie
i był zrazem najdłużej emitowaną listą
przebojów w polskich rozgłośniach

komercyjnych. Również w popularnym
MAKSie przez dwa lata prowadził wraz
z Markiem Karpińskim program MKM
czyli Magazyn Krzysztofa i Marka.
Autor audycji w RDN Małopolska:
Fonograf, Hitodrom, Światłocienie
rock and rolla, oraz - dotyczący muzyki polskiej – Kieszonkowy Leksykon
Rozrywkowy.
Publikował również w gazecie
Czas Krakowski oraz w regionalnych
tygodnikach: Tarnowskie Azoty i Kurier Małopolski. Od roku 2002 w tygodniku TEMI regularnie publikuje felietony i recenzje muzyczne (wcześniej
cykl pt. Wokół Wieży Hitów, od 2007
roku cykl Fonograf ).
Wystawa ROCK’N’BORO
w Centrum Sztuki Mościce
Od 9 września 2011 r. w Centrum Sztuki
Mościce będzie można oglądać wystawę pt.
ROCK’N’BORO. Tematem przedsięwzięcia stały
się fotografie Krzysztof Borowca.
Wystawa czynna od 09.09 do 22.09.2011 r.
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 21.00
sobota - niedziela w godz. 11.00. - 22.00
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie,
ul. Traugutta 1
Informacje: Kasa CSM, tel.14 633 46 04
Wstęp wolny. Zapraszamy
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24.09.2011 – 9 NOC KABARETOWA – STADO UMTATA,
KABARET Z KONOPI, LIQUID MIME, ARTUR ANDRUS – Kino Marzenie
Tarnowskie Centrum Kultury oraz Galicyjski Tygodnik Informacyjny „TEMI”
zapraszają na 9 NOC KABARETOWĄ.
Podobnie jak w ubiegłym roku, impreza, która co roku cieszy się dużym
powodzeniem wśród tarnowskiej
publiczności odbędzie się w sali kina
Marzenie 24 września 2011 r. Początek
o godzinie 20.00.
W tym roku rozbawiać nas będą
docenione i utytułowane kabarety
młodego pokolenia, laureaci wielu
przeglądów i festiwali kabaretowych: Stado Umtata, Kabaret z Konopi, Liquid Mime. Całość poprowadzi
satyrykArtur Andrus, który również
w finale zaprezentuje swój program.
Bilety w przedsprzedaży od 22 sierpnia - 50 zł do nabycia w Biurze Obsługi
TCK – Rynek 5, kasie kina Marzenie –
Staszica 4, w Biurze Ogłoszeń „TEMI”
w C.H. Świt – Sikorskiego 5. W dniu
koncertu w kasie kina (na godzinę
przed imprezą) – 70 zł.
Stado Umtata – kabaret pochodzący
z Warszawy, założony w roku 2003.
W skład kabaretu wchodzą Agata
Biłas i Krzysztof Qlpa Kulpiński. Laureat nagród na takich przeglądach
twórczości kabaretowej jak Mazurskie

Lato Kabaretowe Mulatka, Festiwal
Dobrego Humoru, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, zdobywca
tytułu Króla Łgarzy na Ogólnopolskim
Turnieju Małych Form Satyrycznych
w Bogatyni. W konkursie przeglądu
PAKA w 2011 zajęli III miejsce.
Kabaret z Konopi – twórcą kabaretu
jest Krzysztof „Krycho” Kubalski. Przez
4 lata istnienia przez skład przewinęło
się wiele osób, jednak skład podstawowy pozostaje bez zmian. Grupa
kabaretowa zaczęła intensywną pracę
od października 2004 roku. Brali udział
w większości przeglądów i festiwali
kabaretowych w Polsce. Owocem
tych wyjazdów są laury, nagrody
i różnego rodzaju wyróżnienia. Szczególne miejsce zajmują u nich nagrody
publiczności, których mają najwięcej.
Czwarty program kabaretu nosi
tytuł: „Eksperyment: Kabaret” i został
przyjęty owacjami na stojąco przez
toruńską publiczność. Obecnie skład
kabaretu tworzą: Krzysztof Kubalski,
Norbert Orłowicz, Przemysław Słomka
(akustyk).
Liquid Mime - polsko-amerykański tandem, w którym liderem jest
Jim Williams - aktor, mim, tancerz,
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klaun. Towarzyszy mu Anna Wojtkowiak-Williams - aktorka pantomimy.
Wspólnie stwarzają na scenie zajmujące audiowizualne widowisko.
Przy minimalnym użyciu słów tworzą
bogate w treść, komediowe spektakle
wykorzystując swoje wirtuozerskie umiejętności
pantomimiczne, aktorskie i scenograficzne.
Laureat m.in. Grand Prix
oraz Nagrody Publiczności XXVII przeglądu
PAKA 2011 oraz tytułu
Króla Łgarzy i Nagrody
Publiczności w Bogatyni.
Artur Andrus - na co
dzień redaktor trójkowej
„Powtórki z rozrywki”,
co tydzień gospodarz
spotkań w warszawskiej „Piwnicy pod
Harendą”, co jakiś czas konferansjer
różnych imprez kabaretowych, a poza
tym poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy, komentator
„Szkła kontaktowego”. Artur Andrus
to artysta multimedialny. Można go
nie tylko usłyszeć w radiu i na płytach,
zobaczyć na scenie i w telewizji, ale
też przeczytać. Jego wiersze ukazywały się w latach 1998-99 w kolumnie
satyrycznej Życia Warszawy. Często
pisał (i pisze nadal) teksty piosenek dla
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innych artystów kabaretowych, m.in.
dla Małgorzaty Zwierzchowskiej i Olka
Grotowskiego („Wiesiek idzie”, „Jarocin”, „Beczka piwa”) dla Czerwonego
Tulipana („Żeby się sobą zauroczyć”,
„Odezwa do Małgosi”), oraz dla Grupy
MoCarta - słynny „Paskudny wio...” wykonywany z Arturem Renionem, zarejestrowany na
płycie Grupy pt: „Kreatury”. Na najnowszej
płycie Grupy MoCarta
można usłyszeć kolejną piosenkę z tekstem
Artura, pt: „Nie śmiejcie się z taty”. Ponadto
wiersze Artura Andrusa
ukazywały się na ostatniej stronie „Przekroju”,
a obecnie Artur Andrus idąc z duchem
czasów, prowadzi swojego własnego
bloga! Usłyszeć nagrania Artura można na wspomnianej już płycie Grupy
MoCarta oraz na dwupłytowym albumie „Przechowalnia”, gdzie prezentuje
on swoje najbardziej znane utwory,
a także na solowej płycie pt: „Łódzka”.
W grudniu 2004 ukazała się książka
z utworami Artura Andrusa pt: „Popisuchy”. W 2010 roku Artur Andrus
otrzymał tytuł „Mistrza Mowy Polskiej”!
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