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Do 14 września

„Bieguni” Jerzy Kędziora

Wystawa prezentuje wybrane spe-
cjalnie na tę wystawę rzeźby, któ-
re wiszą między drzewami w Parku 
Strzeleckim w Tarnowie.
Park Strzelecki, ul. Słowackiego

Do 24 sierpnia 

„Byliśmy“

Artyści: Kinga Bielec, Marek Ch-
landa, Ulrike Grossarth, Assaf 
Gruber, Stefania Gurdowa, Tade-
usz Kantor, William Kentridge, Wil-
helm Sasnal, Ireneusz Socha, Wio-
la Sowa & Dorota Krakowska, Woj-
ciech Wilczyk.
Wystawa „Byliśmy” łącząca prace 
współczesnych artystów i materiały 
historyczne poświęcona jest 
żydowskim mieszkańcom przed-
wojennego Tarnowa i  okolicznych 
miasteczek. Ekspozycja znajduje się 
w siedzibie BWA - neogotyckim Pa-
łacyku Strzeleckim otoczonym sta-
rym parkiem oraz w pokojach opu-
stoszałej przed remontem, XVI w. 
kamienicy Muzeum Okręgowego 
na Rynku.

Niektóre realizacje oparte są na lo-
kalnych archiwaliach - fotografiach, 
nagraniach i powstały specjalnie na 
wystawę, inne mają charakter bar-
dziej uniwersalny. Wszystkie, na róż-
ne sposoby i  przez rożne media, 
próbują odnaleźć miejsca, relacje 
i przede wszystkim ludzi, którzy byli 
integralną częścią tego miasta i świa-
ta sprzed wojny. 
Ekspozycji towarzyszy wydawnictwo 
z tekstami: Adama Bartosza, Havivy 
Pedayi, Andy Rottenberg, Marty Ku-
fel, Grzegorza Niziołka, Agnieszki Sa-
bor oraz autorskimi wypowiedzia-
mi artystów. 
Wystawa czynna do 24 sierpnia 
2014 roku.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 20-21i 
BWA w Tarnowie, ul. Słowackiego 1

oD 4 lipca

„Historia futbolu w odznakach” 

Na wystawie zaprezentowane zosta-
ną odznaki i  pamiątki klubów i  fe-
deracji piłkarskich z Polski i  świata. 
Poza licznymi odznakami klubów 
tarnowskich oraz dawnego woje-
wództwa tarnowskiego, klubów Eks-
traklasy i ligi żużlowej zobaczyć bę-
dzie można również pamiątki zdo-
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bywców europejskich pucharów 
oraz klubów najlepszych lig euro-
pejskich (m.in. włoskiej Serie A, hisz-
pańskiej Primera Division, angiel-
skiej Premier League, czy popular-
nej ostatnio niemieckiej Bundesligi). 
Ciekawostką będzie również kolek-
cja odznak federacji piłkarskich ze 
wszystkich kontynentów. Elementa-
mi ekspozycji będą również zdjęcia 
i plakaty poświęcone piłce nożnej.
Prezentowane eksponaty pocho-
dzą ze zbiorów prywatnych Mariu-
sza Szatko  - pasjonata piłki noż-
nej, kolekcjonera, byłego piłkarza. 
Wystawa będzie czynna od 4 lipca 
do 7 września 2014 r. 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3

3 lipca, goDz. 20.30

AN DREO & KARINA z zespołem

Muzyczne Tarasy.
Jedyny duet w Europie śpiewający na 
żywo największe przeboje Al Bano 

i Rominy Power. Od 14 lat cieszy się 
bardzo dużą popularnością. W  ich 
repertuarze znajdują się największe 
przeboje słynnego włoskiego mał-
żeństwa m.in.: „Felicyta”, „Ci sara”, 
„Volare”, „Sempre, Sempre”, „Tu sol-
tanto Tu” i wiele innych, oraz własne 
kompozycje w języku włoskim.
Muzyczne Tarasy
Sereno e, Felicita, Ti Amo... któż z nas 
nie zna tych urzekających, włoskich 
melodii. Tegoroczny Festiwal Let-
nich Koncertów Kameralnych Mu-
zyczne Tarasy rozbrzmiewać bę-
dzie muzyką wprost ze słonecznej 
Italii. Najbardziej znane przeboje 
takich artystów jak Drupi, duetu Al 
Bano & Romina Power, Eros Ramaz-
zotti, Toto Cutungo, Marino Marini 
czy zespołu Ricchi E Poveri to fan-
tastyczny i  jedyny w swoim rodza-
ju melanż radości, energii i beztro-
ski życia, które cechują Włochów. 
W trzy kolejne czwartki lipca usły-
szymy największe przeboje muzy-
ki włoskiej w interpretacji włoskich 
i polskich wykonawców. Przekona-
my się, że piosenki o miłości i życiu 
najpiękniej brzmią w języku Dante 
Alighieriego, Francesco Petrarci i ... 
Giacomo Casanovy.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bi-
lety: 25 zł
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4 lipca, goDz. 19.00

ShataQs, Afromental

Koncert.
W pierwszym dniu ZDEARZEŃ ple-
nerową sceną zawładną: finalistka 
Must Be The Music - ShataQs z ze-
społem oraz gwiazda wieczoru, ży-
wiołowa grupa Afromental.
ShataQs  - piosenkarka, autorka 
tekstów i piosenek, liderka zespołu 
ShataQS. Urodziła się i  wychowała 
w  Kamieńcu Ząbkowickim na Dol-
nym Śląsku. Ukończyła szkołę mu-
zyczną w klasie skrzypiec oraz wo-
kalistykę na wydziale Jazzu Muzy-
ki Rozrywkowej na Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Występowa-
ła w znanych musicalach teatru Buf-
fo i Viva Art. Od początku kariery zdo-
była ponad dwadzieścia nagród na 
festiwalach w Polsce i za granicą. W 
2001 roku wygrała Szansę na Suk-
ces. W 2013 roku ShataQS, ze swoją 

autorską piosenką „Die Free”, wygra-
ła popularny program muzyczny Te-
lewizji Polsat - Must Be The Music. 
W 2012, razem ze swoim nowo stwo-
rzonym zespołem ShataQS, nagra-
ła swój pierwszy album  „The Co-
lors I know”, który został wspania-
le odebrany przez międzynarodową 
publiczność. Jej postrzeganie mu-
zyki nie ogranicza się tylko do nut 
i  dźwięków. Jest raczej sposobem 
na wyrażanie tego, co jej w  duszy 
gra. Moc muzyki, jakość dźwięku, do-
bra energia, rasowe brzmienie, wła-
ściwy przekaz treści ubrany w szaty 
perfekcjonizmu Małgosi - to jej znak 
rozpoznawczy.

Afromental  to siedmiu pełnych 
energii i bardzo uzdolnionych face-
tów. Każdy z nich to wyrazista i nie-
tuzinkowa postać. Zarówno prywat-
nie, jak i na scenie stanowią bardzo 
zgraną grupę. Grupę, która od 10 
lat zmienia polską scenę muzyczną! 
Muzyka, którą tworzą to wypadkowa 
inspiracji wszystkich członków ze-
społu. Repertuar grupy to mieszan-
ka rocka, hip-hopu i soulu. Afromen-
tal tworzą: Łozo (Wojciech Łozowski 
- wokal), Tomson (Tomasz Lach - wo-
kal), Śniady (Bartosz Śniadecki - instr. 
klawiszowe), Baron (Aleksander Mil-
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wiw-Baron - gitara), Lajan (Wojciech 
Witczak - bas), Torres  (Tomasz Tor-
res - perkusja), Dziamas  (Grzegorz 
Dziamka - instr. perkusyjne). 
Rynek. Wstęp wolny.

5 lipca, goDz. 18.00

 „Zanikająca umiejętność 
odpoczynku”

Wernisaż wystawy.
 Michał Smandek - (ur. 1981) ukoń-
czył z wyróżnieniem Edukację Arty-
styczną w  Zakresie Sztuk Plastycz-
nych na Uniwersytecie Śląskim, dy-
plom z  Rzeźby (2007). Zajmuje się 
rzeźbą i  instalacją. Uważa, że każ-
da materia i  każda przestrzeń na-
daje się do rzeźby, ale wszystko za-
leży od metody kreacji, idei i formy 
jaką wybieramy. W czasie swych po-
dróży poszukuje miejsc niedostęp-
nych, które stają się tłem dla dzia-
łań land-artowych. Wystawa czyn-
na do 24.08.2014. O godzinie 11.00 
warsztaty z artystą „Zmęczone wy-
dechy”, w ramach cyklu „Abecadło 
sztuki” dla dzieci 5-9 lat. 
Liczba miejsc ograniczona, obowiązu-
ją zapisy: gorowska@bwa.tarnow.pl
BWA Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1. 
Wstęp wolny.

5 lipca, goDz.19.00

Krzysztof Zalewski, TSA

Koncert.
Legenda polskiego rocka po wielu la-
tach powraca do Tarnowa. TSA wy-
stąpi w  ramach ZDEARZEŃ w  dru-
gim dniu trwania imprezy na tar-
nowskim Rynku. 
Koncert rockmanów, z  Markiem 
Piekarczykiem  i  Andrzejem No-
wakiem na czele, poprzedzi występ 
bardzo utalentowanego multiinstru-
mentalisty i  wokalisty -  Krzyszto-
fa Zalewskiego, znanego również 
jako Zalef.
TSA  - Zespół powstał w  1979 roku 
w  Opolu. Dwa lata później, jesz-
cze jako instrumentalny kwartet, 
TSA z  miażdżącą przewagą wygra-
ło w  Festiwal w  Jarocinie, by za-
raz potem, na „Pop Session” zade-
biutować z  Markiem Piekarczy-
kiem w składzie. Lata 1981 - 1983 to 
okres niezaprzeczalnego prymatu 
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TSA na polskim rynku - grali wtedy 
po kilkaset koncertów rocznie, wy-
wołując prawdziwą histerię. W okre-
sie tym sprzedano setki tysięcy eg-
zemplarzy ich płyt, które weszły do 
kanonu polskiej muzyki rockowej. 
W latach 1987 - 1989 zespół wystę-
pował w rock-operze „Jesus Christ 
Superstar”  w  której główną rolę 
zagrał Marek Piekarczyk (Teatr Mu-
zyczny w Gdyni), a następnie zawie-
sił działalność. 
5 maja 2001 roku TSA zagrało znowu w 
klasycznym składzie - Marek Kapłon 
(perkusja), Stefan Machel (gitara), Ja-
nusz Niekrasz (bass), Andrzej Nowak 
(gitara), Marek Piekarczyk (śpiew). W 
kilka tygodni później kwintet oficjalnie 
ogłosił wznowienie działalność i od 
tego momentu systematycznie odzy-
skuje pozycję sprzed lat. 
Krzysztof Zalewski (Zalef) - jeden 
z najlepszych wokalistów w Polsce. 
Multiinstrumentalista, autor, kom-
pozytor. W 2003 roku wygrał drugą 
edycję polskiego Idola. Miał wtedy 
19 lat. W 2004 roku, na mocy wygra-
nego kontraktu, wydał debiutanc-
ki album zatytułowany  „Pistolet”. 
Potem jak mówią: „zniknął”. Jednak 
tak naprawdę cały czas był na sce-
nie, szlifował warsztat, zdobywał do-
świadczenia.

Grał w tym czasie nieustająco z No-
sowską i przez 3 lata z zespołem HEY, 
współtworzył jazzowo-eksperymen-
talną grupę Japoto, udzielał się także 
w zespole Muchy. Koncertuje z Mo-
niką Brodką.
Nowa płyta „ZELIG” zawiera 10 piose-
nek utrzymanych w klimacie Bowie 
/ Eno. Album jest swego rodzaju pa-
miętnikiem Zalefa z ostatniej deka-
dy. Rynek. Wstęp wolny

6 lipca, goDz. 16.00

XXIV koncerty Letnie

Recital fortepianowy „Poezja w mu-
zyce”. Paolo Francese – fortepian 
(Włochy). W programie utwory: A. 
Scarlatti’ego, F. Chopina, F. Liszta, J. 
Brahmsa.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny

6 lipca, goDz. 19.00

VOX

Koncert.
Polski, męski zespół wokalny, grają-
cy muzyk.
Historia grupy zaczęła się w  1978 
w Lublinie, kiedy to Witold Paszt za-
łożył męski kwartet wokalny VOX 
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w  składzie:  Andrzej Kozioł, Ry-
szard Rynkowski  oraz kuzyni Wi-
told Paszt i Jerzy Słota. 
Po raz pierwszy wystąpił przed pu-
blicznością w  kwietniu 1979  r. na 
Międzynarodowej Wiośnie Estra-
dowej w Poznaniu. Na Festiwalu In-
terwizji w Sopocie w 1980 r. zespół 
otrzymał I Nagrodę Dnia Płytowe-
go i Nagrodę Publiczności za wyko-
nanie piosenki „Bananowy Song”. 
Na jego repertuar składają się balla-
dy, pieśni gospel, standardy jazzowe, 
utwory pop i funk. W 1987 r. po roz-
staniu z Ryszardem Rynkowskim do 
zespołu dołączył Dariusz Tokarzew-
ski. Od 1996 roku grupa występuje 
jako tercet bez Andrzeja Kozioła. Po 
tych przetasowaniach skład zespo-
łu przedstawia się następująco: Wi-
told Paszt, Dariusz Tokarzewski, 
Jerzy Słota. 
Rynek. Wstęp wolny

6 lipca, goDz. 21.00

Molier „Skąpiec”

Spektakl plenerowy.
Spektakl w reżyserii Mariana Pecko.
Harpagon ma dwoje dzieci - Eli-
zę i  Kleanta. Eliza jest zakochana 
w biednym Walerym, Kleant - w ubo-
giej Mariannie. Harpagon ma jednak 
wobec dzieci pewne plany... Do gry 
dołączą między innymi stary i boga-
ty Anzelm, swatka Frozyna, kłamstwa 
i - przede wszystkim - pieniądze. Ry-
nek. Wstęp wolny

10 lipca, goDz.19.30

DemoGraMy!

Cykl koncertów młodych zespołów 
muzycznych z  regionu Małopolski 
i Podkarpacia.
Rynek. Wstęp wolny.

10 lipca, goDz. 20.00 

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego

Jam session: JBBO (Kraków) & Stan-
ley Breckenridge (USA)
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny
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10 lipca, goDz. 20.30

CIAO CIAO  
BAMBINA

Muzyczne Tarasy.
Historia włoskiej piosenki a także 
opowieść o życiu Marino Marini - le-
gendarnego piosenkarza i kompozy-
tora. Spektakl obejmujący trzy deka-
dy XX wieku poprowadzi włoski ak-
tor Nicola Palladini.
Towarzyszymy mu m.in. w  po-
dróży promem wycieczkowym 
do USA końca lat 40-tych, gdzie 
poznajemy klimat nowojorskiej 
Małej Italii.
Po powrocie do Europy, widzowie 
udają się w towarzystwie Marino Ma-
riniego do kabaretów Neapolu i Rzy-
mu, a także paryskiej Olimpii, gdzie 
biorą udział w  jego wielkim sukce-
sie nad Sekwaną. Spora część spek-
taklu koncentruje się na ogromnym 
sukcesie, jaki Marino Marini odniósł 
w Polsce.
Narrację niezwykłego ambasadora 
włoskiej piosenki w Polsce wspania-
łe prowadzi, łącząc wokal z zadania-
mi aktorskimi Nicola Palladini, z to-
warzyszeniem kontrabasu/fortepia-
nu Dominika Dudzika i gitary Pio-
tra Bogutyna.

Tłem dla spektaklu są videoprojek-
cje, wprowadzające nas w klimat i at-
mosferę słonecznej Italii.
Usłyszymy szlagiery: ‚’Tu vuo fa l’a-
mericano’’, ‚’L’Italiano’’, „Azzur-
ro”, „Marina”, ‚’O’sole mio’’, ‚’Love 
in Portofino’’, ‚’Volare’’, „Mamma”, 
„Guarda che luna”, „Guaglione”, 
„Kriminal Tango” czy ‚’Nie płacz kie-
dy odjadę’’ i wiele innych.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bi-
lety: 25 zł

11 lipca, goDz. 17.30

II Folkowe Spotkania 
pod Łokietkiem

Koncert zespołu „Kumotry i Ku-
moterki”.
Zaułek Króla Łokietka, ul. Wałowa

11 lipca, goDz. 19.00

Jazzowy 
Rynek

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
Storyvlle Jazz Band (Węgry), Leliwa 
Jazz Band, Jazz Band Ball Orches-
tra & Stanley Breckenridge (USA), 
parada nowoorleańska.
Rynek. Wstęp wolny
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12 lipca, goDz. 11.00

Co Ty sobie 
wyobrażasz?

Program cyklu warsztatów animacyj-
no-teatralnych oparty jest na meto-
dzie doświadczania, poprzez udział 
w  procesie tworzenia w  różnorod-
nych dziedzinach twórczości związa-
nych z teatrem. Projekt adresowany 
jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
 „Mądra bajka“ warsztaty psycho-
edukacyjne prowadzone przez Olgę 
Świderską.
Program dla dwóch grup wieko-
wych: godz. 11.00 - wiek: 7-8 lat; 
godz.15.00 - wiek: 9-11 lat.
W ramach warsztatu, dzieciom zo-
stanie przedstawiona bajka co-
achingowa o szczęściu, która będzie 
wstępem do dyskusji o tym, czym to 
szczęście jest. Następnie każdy bę-
dzie definiował, co dla niego ozna-
cza ten wspaniały stan, czym ta-
kie szczęście jest dla naszych ro-
dziców i bliskich. Zastanowimy się 
także nad magicznym pytaniem: 
JAK?. Czyli jak sobie dostarczyć jak 
najwięcej szczęścia i  nie pozwolić, 
aby ono nas opuściło. Zwieńcze-
niem warsztatu będzie utworzenie 
wspólnej wielkiej ilustracji do bajki 

o  szczęściu, która pozostanie jako 
nasze dzieło w BWA.
BWA Park Strzelecki, ul. Słowackiego 1. Obo-
wiązują zapisy

12 lipca, goDz. 21.00

Wakacyjne Kino 
w Parku Sanguszków

Wieczór z horrorami. „Rytuał” i „Obec-
ność”.
Park Sanguszków. Wstęp wolny

13 lipca, goDz. 16.00

XXIV 
koncerty Letnie

Recital fortepianowy „Chopin i przy-
jaciele”. Teresa Kaban – fortepian. 
W programie utwory: F. Chopina, F. 
Liszta, J. Krogulskiego, F. Livadica.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny

17 lipca, goDz.19.00

DemoGraMy!

Cykl koncertów młodych zespołów 
muzycznych z  regionu Małopolski 
i Podkarpacia.
Rynek. Wstęp wolny
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17 lipca, goDz. 20.00 

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego

Jam session: Zygi Jazz Band.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny

17 lipca, goDz. 20.30

Viva La bella Italia! 

Muzyczne Tarasy.
Thomas Grotto to piosenkarz uznany 
przez Elżbietę Zapendowską za jeden 
z najlepszych głosów męskich w Pol-
sce. Laureat festiwalu w San Remo, 
„Szansy na sukces” i finalista X Factor. 
Człowiek pełen pasji, wigoru i optymi-
zmu. Pochodzi z Bolzano, ze słonecz-
nej Italii.W koncercie wspólnie z nim 
wystąpią: Adam „Herbata” Herbow-
ski (gitara), Kamil Barański (klawisze), 
Agnieszka „Djatri” Kural (bas) i Grze-
gorz Malski (instr. perkusyjne).

W programie m.in.: „L’italiano vero”, 
„La bella violoncellista”, „Acapul-
co”, „Baila morena”, „Cose della 
vita” i „Che sara”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bi-
lety: 25 zł

18 lipca, goDz. 19.00

Jazzowy Rynek

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
Zygi Jazz Band, Five O’Clock, The 
Warsaw Dixielanders, parada 
nowoorleańska.
Rynek. Wstęp wolny

20 lipca, goDz. 16.00

XXIV koncerty Letnie

„Muzyka Kresów Wschodnich”. Na-
talia Tsyhylyk – bandura, śpiew. Je-
rzy Czumak – akordeon guzikowy.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny

21 lipca, goDz. 10.00 – 13.00

Warsztaty wakacyjne

Tarnowskie Centrum Kultury ser-
decznie zaprasza dzieci i  młodzież 
na niebanalne warsztaty wakacyj-
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ne z Autorską Pracownią Plastyczną, 
przygotowane przez prowadzących, 
artystów plastyków Elżbietę i Witol-
da Pazerów.
Zajęcia odbywać będą się w dniach 
21 - 30 lipca 2014 (z wyłączeniem 
27.07 niedziela), w godzinach 10.00 
– 13.00. Program, który przygoto-
wali prowadzący wygląda niebywa-
le atrakcyjnie. Obejmuje on, pod-
czas trzydniowych zajęć, w  każdej 
z trzech grup, dwa spotkania w pra-
cowni plastycznej TCK oraz jedno 
spotkanie w plenerze (Park Sangusz-
ków, tarnowska starówka).
Spotkania w  pracowni plastycznej 
skupione będą na temacie: „Pro-
jektowanie, konstruowanie i ma-
lowanie obiektów typu asamblaż; 
modeli  architektonicznych, wy-
myślonych podobizn ptaków, ma-

lunków na płótnie - do wykorzy-
stania  w instalacji   plenerowej”. 
Spotkania plenerowe zaplanowane 
są pod hasłem „Natura i architek-
tura - barwa i forma lata w mieście 
i plenerze; instalacje”. 
Program przewiduje przygotowy-
wanie obiektów, potrzebnych do 
stworzenia instalacji plenerowych, 
w  trzech tematach „Budowle in-
spirowane tarnowską starówka 
- Tarnów przyszłości”, „Ptaki – cu-
daki; ptaszarnia”, „Słońce i  po-
wiew lata”. Ponadto uczestnicy 
zostaną zapoznani z tematem stu-
dium martwej natury (przedmiotów 
i kwiatów), dowiedzą się jak zaaran-
żować i  co to jest instalacja. Będą 
malować i rysować w plenerze, jak 
również nabiorą umiejętności w wy-
korzystaniu różnych technik pla-
stycznych, zapoznają się także z za-
sadami perspektywy oraz kompo-
zycji. Uczestnicy podczas warszta-
tów zdobędą spory pakiet nowych 
umiejętności i wiedzy, jednakże po-
dane w łatwo przyswajalnej formie 
zabawy i  kreatywnych działań na 
polu plastycznym.  
Na Warsztaty wakacyjne zaprasza-
my wszystkie dzieci i młodzież szkol-
ną, w wieku od 12 lat. Podczas zajęć 
zapewniona jest opieka oraz wszyst-
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kie niezbędne materiały plastyczne 
i pomoce dydaktyczne. 
Zapisy od 1 lipca br. w Biurze Obsłu-
gi TCK, Rynek 5.  
Bilety: 45 zł

24 lipca, goDz.19.30

DemoGraMy!

Cykl koncertów młodych zespołów 
muzycznych z  regionu Małopolski 
i Podkarpacia.
Rynek. Wstęp wolny

24 lipca, goDz. 20.00 

Letni Festiwal  
Jazzu Tradycyjnego

Jam session: River Baat Ramblers.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny

25 lipca, goDz. 19.00

Jazzowy Rynek

Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
Iwo Dixie Jazz Band, Old Timers, 
River Baat Ramblers (Ukraina), 
parada nowoorleańska.
Rynek. Wstęp wolny

27 lipca, goDz. 16.00

XXIV koncerty Letnie

„Najpiękniejsze miniatury świata”. 
Vaclac Kracmar - skrzypce. Vladimir 
Matyas – fortepian.
Sala Lustrzana. Wstęp wolny

31 lipca, goDz.19.30

DemoGraMy!

Cykl koncertów młodych zespołów 
muzycznych z  regionu Małopolski 
i Podkarpacia.
Rynek. Wstęp wolny
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piątek 4 lipca

 10.00 -13.00 – Wędrujące książ-
ki – Stacja Tarnów – akcja bo-
okcrossingowa, ulice miasta

 10.00 -19.00 – Jarmark Galicyjski, ul. 
Wałowa

 11.00 -12.30 – Literackie zabawy dla 
dzieci z MegaKsiążką, ul. Wa-
łowa/ul. Piłsudskiego

 16.00  – „Re: Format?” - wernisaż wy-
stawy, budynek byłego Domu 
Dziecka nr 1, ul. Brodzińskie-
go 14

 16.00  – Festiwal Dobrego Piwa Al. 
Capone, Rynek

 16.30  – „Śniadania i podwieczorki na 
trawie z… psychologią i  nie 
tylko”, Muzeum Etnograficzne

 17.00  – Spotkanie ze Stanisławem 
Siekierskim - autorem kolek-
cji zdjęć „Tarnów stary i współ-
czesny”, MBP, ul. Krakowska 4

 17.30  – Inauguracja Święta Mia-
sta – wręczenie Nagród Mia-
sta Tarnowa w dziedzinie kul-

tury i koncert Anny Treter, Te-
atr Solskiego

 19.00  – koncerty gwiazd: SHATA 
QS, AFROMENTAL, Rynek

sobota 5 lipca

 9.00  – VI Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Szybowców RC Dużej 
Skali, ul. Lotnicza

 10.00 -19.00 – Jarmark Galicyjski, ul. 
Wałowa

 10.00 -14.00 – „Otwarte drzwi Lo-
komotywowni” – zabytkowy 
parowóz i  lokomotywy, tory 
przy ul. Spytki z Melsztyna 

 10.00  – „Śniadania i  podwieczor-
ki na trawie z… psychologią 
i nie tylko”, Muzeum Etnogra-
ficzne

 10.00 -16.00 – Wystawy: „Byliśmy”, 
Muzeum, Rynek 20-21, „Pano-
rama Siedmiogrodzka”, Mu-
zeum, Rynek 3

 10.00 -14.00 – Pokazy tańców przy 
Tramwaju: Zumba®Fitness, hi-
p-hop, taniec brzucha, współ-
czesny, indyjski, Plac Sobie-
skiego

 10.00 -14.00 – „Dla psów i  kotów 
z tarnowskiego Azylu” - akcja 
promocyjna oraz zbiórka kar-
my, Park Strzelecki 
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 11.00 -18.00 – „Ulica swoje wie” - 
strefa twórcza, zagrają: DJ CE-
LOWNIK, PAN M., BWA Park 
Strzelecki

 11.00 -14.00 i 15.00-18.00 – wystę-
py kapel i zespołów regional-
nych, Zaułek Łokietka

 11.00 – „Zmęczone wydechy” - 
warsztaty dla dzieci w  wie-
ku 5-9 lat, obowiązują zapisy, 
BWA

 11.00  – „Nie na murze a  przy skó-
rze” - warsztaty malowania 
t-shirtów, obwiązują zapisy, 
BWA 

 11.00 – Gra terenowa autorstwa 
artysty Mikołaja Rejsa, Park 
Strzelecki

 12.00 – „Powrót Kataryniarza na tar-
nowski Burek” - akcja plenero-
wa i odsłonięcie rzeźby A. La-
tosa, Burek

 12.00 -18.00 – „Re: Format?” - wy-
stawa, budynek byłego Domu 
Dziecka nr 1 w Tarnowie, ul. 
Brodzińskiego 14

 13.00 – Warsztaty dla seniorów 
prowadzi  MC Si lk ,  obo-
wiązują zapisy, BWA14.00 
– „Alicja w Krainie Czarów” 
- żywe szachy, malowanie 
buzi, gra w  krokieta, kon-
kursy, Rynek

 16.00 – Festiwal Dobrego Piwa Al. 
Capone, Rynek

16.00 -19.00 – „Świat baniek my-
dlanych” – puszczanie baniek, 
malowanie twarzy, konkur-
sy dla dzieci, Rynek (Galeria 
Aniołowo, ul. Żydowska 2)

18.00 – „Zanikająca umiejętność od-
poczynku”- wernisaż wysta-
wy Michała Smandka, BWA

19.00 – koncerty: ZALEF - Krzysz-
tof Zalewski, TSA, Rynek

nieDziela 6 lipca

 9.00 – VI Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Szybowców RC Dużej 
Skali, ul. Lotnicza

 10.00 -16.00 – Wystawy: „Byliśmy”, 
Muzeum, Rynek 20-21, „Pano-
rama Siedmiogrodzka”, Mu-
zeum, Rynek 3,

 11.00 -14.00 – „Potańcówka przy 
Tramwaju” w klimatach swin-
gu, Plac Sobieskiego

 11.00 -14.00 – Śniadania i podwie-
czorki na trawie z  psycholo-
gią i nie tylko, Muzeum Etno-
graficzne

12.00 – Festiwal Dobrego Piwa Al. 
Capone, Rynek

12.00-18.00 – „Re: Format?” - wysta-
wa, budynek byłego Domu 
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Dziecka nr 1 w Tarnowie, ul. 
Brodzińskiego 14

13.00-19.00 – „Tarnowska Kolekcja 
Pojazdów Konnych” - prezen-
tacja, Zaułek Łokietka  

13.00-17.00 – Piknik Mleczny: de-
gustacja produktów mleczar-
skich; serów, jogurtów, serni-
ków itp. Zabawy, konkursy 
i atrakcje dla dzieci, koncerty 
zespołów: WASABI i BIG CON-
TEST BAND, Rynek

  Piknik Mleczny sfinansowany 
ze środków „Funduszu Pro-
mocji Mleka”.

16.00  – „Poezja w muzyce” – Pau-
lo Francese (Włochy) - reci-
tal fortepianowy, Sala Lu-
strzana

19.00 – koncerty gwiazd: VOX, Ry-
nek

21.00 – „Skąpiec” – plenerowy spek-
takl Teatru im. Ludwika Sol-
skiego w Tarnowie, Rynek.

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Tarnowie zorganizowało „Ple-
ner malarsko-artystyczny” w ramach re-
alizacji zadania  „Aktywne lato w  mie-
ście - sztuka w przestrzeni publicznej”. 
Projekt współfinansowany z  budżetu 
miasta Tarnowa.
Plener rozpoczął się już w maju w Par-
ku Sanguszków. Wystawa poplenero-
wa wykonanych prac zostanie zapre-
zentowana do 31 października 2014 r 
w bibliotece Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Tarnowie. Uczestnicy 
pleneru to członkowie stowarzyszenia, 
a w większości emeryci i renciści. Swoje 
prace prezentowali: Jadwiga Sokołow-
ska, Zygmunt Sokołowski, Anna Słowik, 
Zofia Knapik, Adela Ziomek, Adam Ja-
niec, Jadwiga Kłosińska.
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