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Do 3 maja

„Tarnów w malarstwie”  
– wystawa

Wystawa zbiorów tarnowskiego Mu-
zeum wzbogacona o dzieła znajdu-
jące się w zbiorach miasta Tarnowa 
oraz w  zbiorach prywatnych. Tar-
nowską starówkę i tarnowskie wido-
ki malowali znakomici artyści wśród 
których warto wymienić: Stanisława 
Wyspiańskiego, Rafała malczew-
skiego, andrzeja Dudzińskiego, 
Edwarda Dwurnika, Wilhelma Sa-
snala, jerzego martynowa, Witol-
da Pazery, Roberta Żybury i wie-
lu innych. 
Ratusz. Bilety: 5-8 zł

8 luTEgo, goDz. 14.30

Warsztaty Tanga argentyńskiego

Dla początkujących oraz już trochę 
umiejących… po prostu jeśli lubisz, 
kochasz albo dopiero chcesz poznać 
tango i  spędzić zimowe weekendy 
w cudownym klimacie  zapraszamy 
na warsztaty.
8 lutego, 14 lutego i  21 lutego – 
łącznie  8 godzin  - koszt warszta-
tów 80 zł.

Godziny zajęć:
14.30 – 16.00  - grupa początkują-
ca I stopień (dla nieznających pod-
staw tanga)
16.30 – 18.00 – grupa początkująca 
II stopień (dla tych, którzy znają pod-
stawy tanga)
Z  powodów organizacyjnych za-
praszane są przede wszystkim 
z  osobami towarzyszącymi, mile 
widziane są  również osoby indy-
widualne.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 80 zł

8 luTEgo, goDz. 19.00

PaKademia - IV Festiwal 
Kabaretowy w Tarnowie

artur andrus „Cyniczne Córy zu-
rychu” 
Artur Andrus, to osobowość na 
scenie kabaretowej. Jest dzien-
nikarzem, konferansjerem, auto-
rem tekstów piosenek, a stosunko-
wo od niedawna, może śmiało po-
wiedzieć, że jest także wokalistą. 
Z recitalem „Cyniczne Córy Zurychu” 
występuje na najważniejszych festi-
walach kabaretowych i nie tylko - wy-
stąpił także m.in. na Krajowym Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w  Opolu. 
Na scenie towarzyszą mu znakomi-
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ci muzycy: Wojtek Stec, Łukasz Boro-
wiecki, Łukasz Poprawski oraz Paweł 
Żejmo. Razem nazywają się: Demo-
ny Sanatorium.
Kino „Marzenie”, ul. Staszica 4. Bilety: 
40-50 zł

8 luTEgo, goDz. 19.00

„W obronie jaskiniowca” 
Emilian Kamiński

Po raz pierwszy w Tarnowie!
Wielki powrót legendarnej komedii 
w brawurowym wykonaniu Emilia-
na Kamińskiego, który wcielając 
się we współczesnego jaskiniowca 
demaskuje zawiłości relacji dam-
sko-męskich, które niewiele zmie-
niły się od czasów pierwotnych. Re-
zerwacja miejsc www.zakochaniw-
tarnowie.pl.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 40 zł

9,10 luTEgo, goDz. 11.00

marian Hemar  
„Piękna lucynda”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

9 lutego, godz. 18.00

jerzy Ruszel

Wernisaż retrospektywnej wysta-
wy malarstwa z okazji 30-lecia pra-
cy twórczej. jerzy Ruszel  urodził 
się w 1956 roku w Tarnowie. W 1984 
roku ukończył studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Krakowie, na 
Wydziale Architektury Wnętrz. Tam 
też pracował jako asystent do 1991 
roku. Obecnie zajmuje się projekto-
waniem architektury wnętrz, malar-
stwem i rzeźbą. 
Muzeum Etnograficzne, ul Krakowska 10. 
Wstęp wolny.

11,12 lutego, godz. 9.00, 11.00

zinaida zagner 
„Powrót krasnoludków” 

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-25 zł
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11 lutego, godz. 18.00

„moje jest królestwo”

Wernisaż
Tarnowskie Centrum Kultury  wraz 
z  Miejską Biblioteką Publiczną za-
prasza na  otwarcie wystawy foto-
graficznej i autorskie spotkanie po-
etyckie  „Moje jest królestwo”. To fo-
tograficzno – poetycka opowieść 
z życia kobiety…  Autorką fotografii 
jest Małgorzata Kossakowska, a au-
torem poezji Bogumił Staszek.
Bogumił Staszek – ur. w 1968 r. po-
eta i grafik, filozof. Pisać zaczął późno, 
siedem lat temu. Autor tomików po-
ezji, książek dla dzieci i scenicznych 
dramatów. Współpracuje z fotografi-
kami, tworząc po połączeniu poezji 
z obrazem „trzecią sztukę” – nową ja-
kość. W przygotowaniu „trzecia sztu-
ka” łącząca poezję z fotografiami oraz 
obrazami Zdzisława Beksińskiego.
małgorzata Kossakowska – pracow-
nik nowosądeckiego magistratu, foto-
grafik zrzeszony w Krynickim Towa-
rzystwie Fotograficznym. Specjalizu-
je się w fotografii studyjnej, wykonuje 
również zdjęcia pejzażowe w plene-
rze, głównie okolic Sącza i Nawojowej.
Wystawa czynna do 28 lutego
Galeria TCK, Rynek 5. Wstęp wolny.

12 lutego, godz. 18.00

„Hortar 10 lat”

Wernisaż wystawy poświęconej pa-
mięci założyciela Galerii Hortar ja-
nusza Kopczyńskiego.
Galeria „Hortar” ul. Legionów 32. Wstęp 
wolny.

12 lutego, godz. 18.30

marek Chodkowski  
„Niewidzialny Świat”

Wernisaż wystawy malarstwa. 
Marek Chodkowski (ur. 1970 w Lubli-
nie) studiował malarstwo na UMCS 
w Lublinie (dyplom 1996). Od 2004 
roku należy do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków Sztuka Użytkowa 
w Warszawie. Zajmuje się głównie 
malarstwem (olejnym i akrylowym) 
oraz grafiką komputerową. Jest zwią-
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zany z Tarnowem, miastem w którym 
mieszka i  gdzie tworzy. Swoje pra-
ce prezentował na wystawach m.in. 
w Krakowie, Lublinie, Opolu, Toma-
szowicach i Tarnowie. Wystawa po-
trwa do 22.02.2015.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

12 lutego, godz. 18.30

anna adamiak „Życie obrazu”

Wernisaż wystawy.
Wystawa prezentuje dwa projekty 
„autoportret” i  „Wieczerzę” bar-

dzo bliskie artystce, odnoszące się 
do malarstwa a właściwie próby jego 
zdefiniowania w  kontekście prze-
strzeni, podróży oraz miejsca z które-
go pochodzi. „Autoportret” to doku-
mentacja fotograficzna działań zwią-
zanych z malarstwem w przestrzeni. 
„Wieczerza” to rozwinięcie instalacji 
malarskiej pokazanej na wystawie 
w galerii Fabrystrefa w Łodzi (2009).
muzyka na żywo: kwartet smycz-
kowy Con affetto.
Artystka oprowadza po wystawie 
w niedzielę 22.02.2015, g. 15:00. Po 
oprowadzaniu o  g. 16:00 warszta-
ty dla dzieci w wieku 9-12 lat, wstęp 
wolny, obowiązują zapisy kubisztal@
bwa.tarnow.pl
Wystawa czynna do 22.02.2015.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

12 lutego, godz. 19.00

Domowe melodie

Koncert.
Trójka muzycznych zapaleńców, któ-
rzy szturmem zdobyli serca słucha-
czy w  całej Polsce i  powoli zaraża-
ją swoją muzyką zagraniczne kra-
je. Przemienili mieszkanie w studio 
nagraniowe i bez wsparcia wytwór-
ni oraz jakichkolwiek promotorów 
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w czerwcu 2012 roku wydali swój de-
biutancki album. Przez wielu zespół 
określany mianem fenomenu i  ob-
jawienia polskiej sceny muzycznej.
Piosenka zespołu pt. „grażka” za-
debiutowała na drugim miejscu le-
gendarnej Listy Przebojów Trójki, ty-
dzień później plasując się na pierw-
szym miejscu. Autorka muzyki i tek-
stów justyna „jucho” Chowaniak 
razem ze Staszkiem Czyżewskim 
i Kubą Dykiertem stanowią swoistą 
mieszankę wybuchową charyzmy, 
poczucia humoru i dziecięcej wręcz 
wrażliwości. Sami jedynie skromnie 
podkreślają, że pragną grać i śpiewać 
co im na sercu leży.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30-35 zł

12 lutego, godz. 20.15

leliwa jazz Band

Jazzowe czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny.

13 lutego, godz. 17.30

Winter life Fest 2015

Pierwsza edycja festiwalu, podczas 
którego wystąpią: KSu, Totentanz, 
Bas Tajpan, Cała góra Barwników, 
Wasali, Need more Clouds.
Hala TOSiR ul Gumniska. Bilety: 45-55 zł

13-15 lutego, godz. 18.00

Sarah Ruchl „W pokoju obok”

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

13 lutego, godz. 18.00

„Plakat Społeczny i Kulturalny”

Wernisaż wystawy plakatów studen-
tów Instytutu Sztuki PWSZ w Tarno-
wie  kierunków Grafika i Wzornictwo.
CSM, ul. Traugutta 1. Wstęp wolny.



www.kultura.tarnow.pl KULTURA 7

luty 2015

KA
LE

N
D

A
RZ

 K
U

LT
U

RA
LN

Y 
LU

TY
 2

01
5

13 lutego, godz. 19.00

„mongolia –  
kraina Czyngis-Chana”

Spotkanie z cyklu „za horyzont 
domu”. jakub Czajkowski  – geo-
graf, przewodnik górski; połączył na-
ukę z pasją podróżowania i pozna-
wania świata; kilkakrotnie podróżo-
wał po Mongolii, wędrował po gór-
skich pustkowiach Azji Centralnej, 
przemierzał szlaki Indochin i  sybe-
ryjską tajgę, wielokrotnie organizo-
wał trekkingi górskie w różnych pa-
smach Karpat; najbardziej ceni sobie 
kontakt z dziką przyrodą; interesuje 
się fotografią i różnymi formami tu-
rystyki aktywnej; zajmuje się organi-
zacją wypraw przygodowych.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 10 zł

14 lutego, godz. 14.30

Warsztaty Tanga argentyńskiego

CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 80 zł

14 lutego, godz. 19.00

 „Tango Cafe”

Wieczór koncertowo taneczny 
w ostatni i walentynkowy weekend 
karnawału! Szeroki wachlarz odcieni 
tanga od klasycznych argentyńskich 
przez polskie jazzowe aranżacje. Za-
gra i  zaśpiewa  Duet Tangowy Pa 
DoS, Szymon Frankowski Tango 
Trio, a zatańczą i poprowadzą warsz-
taty tanga agnieszka Stach i Facun-
do Penalva z Argentyny.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30 zł

15 lutego, godz.11.00 

Salon Poezji 
„melodia słów 
szumi wokół”

Salon Poezji, którego organizatorami 
są Miejska Biblioteka Publiczna i Te-
atr im. L. Solskiego, kontynuuje cykl 
spotkań mieszkańców Tarnowa z po-
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ezją w wykonaniu aktorów, ludzi kul-
tury i sztuki.
Rok 2014 otwiera zaproszeniem na 
poetyckie spotkanie autorów zbio-
ru poezji pt: „Melodia słów szumi wo-
kół”, wydanej przez Uniwersytet Trze-
ciego Wieku przy MWSE w Tarnowie 
w 2014 r.
Wiersze w interpretacji Mariusza Sza-
forza usłyszymy Małej Scenie Tarnow-
skiego Teatru.
Teatr Solskiego

15 lutego, godz. 20.30

„Recepta na odchudzanie”

Spektakl kabaretowy.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 30 zł

16-21 lutego, godz. 10.00

Ferie w BWa

BWA w Tarnowie zaprasza dzieci na 
pierwszy tydzień ferii zimowych! W 
programie projekcja bajki „Mami Fa-
tale”  połączona z warsztatami pla-
stycznymi.
Wiek uczestników: 5-7 lat.Czas trwa-
nia:  ok. 1,5 godziny (20 min. pro-
jekcja bajki + 1 godz. warsztatów) 

Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.
tarnow.pl, tel. 606 14 65 20. Materia-
ły zapewnia organizator.
BWA Park Strzelecki. Wstęp wolny.

16-21 lutego, 
godz. 10.00-13.00

Ferie w TCK

TCK zaprasza na warsztaty do Autor-
skiej Pracowni Plastycznej  prowa-
dzonej przez artystów plastyków Elż-
bietę i Witolda Pazerów pod tytu-
łem „Poprzez stulecia” – obrazy wy-
brane z kolekcji mistrzów malarstwa, 
warsztaty z niespodzianką.
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W programie ciekawe zajęcia pla-
styczne – tworzenie malarskich i ry-
sunkowych interpretacji, które po-
zwolą rozwinąć kreatywność i pomy-
słowość oraz sprawność manualną. 
Warsztat y  prowadzone będą 
w  dwóch grupach   –   zapraszamy 
wszystkich którzy ukończyli 8 lat:
grupa pierwsza – „Dzieła mistrzów”: 
mistrzowskie dzieła malarskie w do-
wolnej interpretacji malarskiej lub 
rysunkowej wybrane drogą losową. 
Koszt 45 zł
grupa druga – „Niezwykłość przed-
miotu powszedniego”  – poetyka 
krzesła dawniej i dziś. Koszt 30 zł.

Opłata za udział w pojedynczych za-
jęciach 15 zł.
Zapisy w Biurze Obsługi TCK. Liczba 
miejsc ograniczona.
Pracownia TCK. Bilety: 15-45 zł

16-28 lutego, 
godz. 10.00-13.00

Ferie w Bibliotece

Warsztaty, gry, zabawy, przedsta-
wienia, spotkania w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Szczegóły na 
stronie www.biblioteka.tarnow.pl
MBP ul. Staszica 6 i Filie. Udział bezpłatny.

17 lutego, godz. 11.00

“mój pierwszy teatr” 

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

17 lutego, godz. 19.00

„Francuski Styl” 

Koncert i spotkanie.
Najpiękniejsze walce Paryża, nieza-
pomniane piosenki Edith Piaf i mu-
zyka francuskiego wirtuoza akorde-



luty 2015

10 KULTURA www.kultura.tarnow.pl
KA

LE
N

D
A

RZ
 K

U
LT

U
RA

LN
Y 

LU
TY

 2
01

5

onu Richarda galliano. Powiedz te-
gorocznemu karnawałowi au revoir 
we francuskim stylu. Wieczór „Fran-
cuski Styl”, w którym m.in.: koncert 
„Paryż,  Buenos aires,  New York” 
oraz spotkanie z joanną Nojszew-
ską, dziennikarką i pisarką.
Wśród wykonawców:  Katarzyna 
jamróz  – wokal,  Wiesław Prząd-
ka  – akordeon, bandoneon,  zbi-
gniew Wrombel – kontrabas, Rafał 
Karasiewicz – fortepian oraz kwar-
tet smyczkowy.
Koncertowi będzie towarzyszyć spo-
tkanie z  joanną Nojszewską, au-
torką książki „Klucz francuski”, bę-
dącej zapisem rozmów z  Polakami 
i Francuzami zakochanymi we Fran-
cji i francuskim stylu.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 30-35 zł

18 lutego, godz. 9.30

Warsztaty bębniarskie dla dzieci

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat, 
podczas których będą bawić się ryt-
mem i  dźwiękiem! Uczestnicy na-
uczą się rozróżniać instrumenty po-
cząwszy od ich budowy, przez po-
chodzenie i    historię, po strojenie, 
sposoby gry, dźwięki oraz rytmy. 
A do tego wszystkiego zabawy ani-
macyjne.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł

18 lutego, godz. 11.00

„lokomotywa II”

Spektakl teatralny.
M.Konopnicka, J.Brzechwa, A.Fre-
dro, J.Tuwim.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-25 zł
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19 lutego, godz. 9.00 i 11.00

Wojciech graniczewski, 
jan Hnatowicz „Księga lasu” 

Spektakl teatralny
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

19 lutego, godz. 9.30

Warsztaty kuglarskie 
dla dzieci

Organizatorzy zapraszają dzieci 
w wieku 9-12 lat do zabawy z rekwi-
zytami kuglarskimi takimi, jak: tale-
rze, piłeczki, maczugi, wstążki, poi, 
mikido, diabolo, flowerstick, devil-
stick, levistick, rola-bola. Będzie moż-
na spróbować swoich sił w żongler-
ce i lightshow (pokazy świetlne, od-
powiednik tańca z ogniem).
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł

19 lutego, godz. 20.15

Krzysztof Kijas 
z zespołem

Jazzowe czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny.

20 lutego, godz. 19.00

Walka Czarnucha z Psami 
Bernard-marie Koltès

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

20 lutego, godz. 19.00

anVision

Koncert
Tarnowska grupa  AnVision, po po-
nad 2,5 rocznej przerwie, ponownie 
zagra koncert w Tarnowie i ponow-
nie odbędzie się on w piwnicach TCK. 
Od czasu ostatniego wydawnictwa 
grupy, płyty zatytułowanej „astral-
Phase”, kariera zespołu nabiera co-
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raz większego tempa. Co prawda 
większą popularność AnVision zdo-
bywa poza granicami naszego kra-
ju, ale i w Polsce jest już uważany za 
absolutną czołówkę Prog -Metalową. 
Tarnowski koncert będzie pierwszym 
aktem tej trasy, na którym AnVision 
zagra większość nowych kompozy-
cji, ale nie zabraknie na nim również 
utworów z poprzedniej płyty.
Pracownia TCK. Bilety: 20 zł

21 lutego, godz. 14.30

Warsztaty Tanga argentyńskiego

CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 80 zł

21,22 lutego, godz. 18.00

agnieszka osiecka  
„apetyt na czereśnie”

Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewi-
cza 4. Bilety: 30-10 zł

21 lutego, godz. 19.00

Tomasz Kamiński 
Koncert Pieśni Wielkopostnych

Artysta jest jednym z niewielu w Pol-
sce przedstawicieli stylu muzycznego 
określanego jako „piosenka autorska”. 
Styl ten tworzą artyści, którzy są au-
torami  tekstów, komponują muzykę 
i sami śpiewają swoje pieśni. Publicz-
ność może posłuchać znakomicie gra-
jących muzyków, ciekawych utwo-
rów, łatwo wpadających w ucho me-
lodii, które już od pierwszych taktów 
refrenu są śpiewane razem z artystą. 
Bazylika Katedralna NMP. Wstęp wolny.

21 lutego, godz. 20.30

Walka Czarnucha z Psami 
Bernard-marie Koltès

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-30 zł

23-27 lutego, godz. 9.00

Warsztaty w Teatrze

Aktorzy Solskiego zapraszają do 
udziału w  warsztatach teatralnych 
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– ich program obejmuje ćwiczenia 
z  emisji głosu, interpretacji wier-
szy i  treningi przed mikrofonem, 
a także podstawy ruchu sceniczne-
go. Warsztaty są przeznaczone dla 
dzieci w wieku 6-12 lat. 
W  cenie oprócz zajęć warsztato-
wych dodatkowo znajduje się bi-
let na spektakl familijny „gdzie jest 
babcia?” oraz dwudaniowy obiad.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 150 zł

23 lutego, godz. 17.00, 19.30

„Sposób na kobietę–  
szalona komedia romanca” 

jacek Chmielnik

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 50 zł

24 lutego, godz. 9.30

Warsztaty bębniarskie dla dzieci

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat, 
podczas których będą bawić się ryt-
mem i  dźwiękiem! Uczestnicy na-
uczą się rozróżniać instrumenty po-
cząwszy od ich budowy, przez po-
chodzenie i    historię po strojenie, 

sposoby gry, dźwięki oraz rytmy. 
A do tego wszystkiego zabawy ani-
macyjne.
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł

25 lutego, godz. 9.30

Warsztaty kuglarskie dla dzieci

Organizatorzy zapraszają dzieci 
w wieku 9-12 lat do zabawy z rekwi-
zytami kuglarskimi takimi, jak: tale-
rze, piłeczki, maczugi, wstążki, poi, 
mikido, diabolo, flowerstick, devil-
stick, levistick, rola-bola. Będzie moż-
na spróbować swoich sił w żongler-
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ce i lightshow (pokazy świetlne, od-
powiednik tańca z ogniem).
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 20 zł

26,27 lutego, godz. 10.00

agata Biziuk 
agnieszka makowska 
„gdzie jest babcia?”

Spektakl teatralny.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 
30-10 zł

26,27 lutego

Warsztaty filmowe

TCK zaprasza pod koniec ferii zimo-
wych na filmową przygodę. Warszta-
ty mają na celu przybliżyć uczestni-
kom tajniki produkcji filmowej. Każ-
dy będzie miał okazje poznać części 
składowe filmu, a także dowiedzieć 
się, w jaki sposób krok po kroku, po-
wstaje dzieło audiowizualne.
Zajęcia dzielą się na część teoretycz-
ną oraz praktyczną. Głównym ce-
lem grupy uczestników będzie re-
alizacja własnych krótkometrażo-
wych filmów. Do udziału zaprasza 
się młodzież gimnazjalną i  ponad-
gimnazjalną.

Warsztaty Filmowe dla osób, któ-
re ukończyły 13 lat:
dzień I   – 26 lutego –    w  godz. 
10.00 – 16.00
dzień II – 27 lutego –   w  godz. 
10.00 – 16.00
Zapisy w Biurze Obsługi TCK. Liczy się 
kolejność zgłoszeń, a  liczba miejsc 
jest ograniczona.
Piwnice TCK. Bilety:30 zł

26 lutego, godz. 20.15

Hot Swing

Jazzowe czwartki w Bombay Music.
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 
11a. Wstęp wolny.

27 lutego, godz. 19.00

„układ” Elia Kazan

Spektakl teatralny.
„Układ”  michała Kotańskiego 
jest  pierwszą na świecie sceniczną 
wersją powieści amerykańskiego pi-
sarza i reżysera Elii Kazana. To opo-
wieść o  kapitalizmie i  rzeczywisto-
ści zdominowanej przez pieniądz.
Główny bohater, Eddie ma wszyst-
ko – jest bogatym i sławnym agen-
tem reklamowym, ma żonę i kochan-
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kę. Jednak za sprawą bezkompromi-
sowej Gwen Hunt uświadamia so-
bie, że nie jest szczęśliwy. Chce od-
naleźć w sobie wartości i odmienić 
swoje życie. Czy pomogą mu w tym 
seanse u psychoanalityka? Czy cena 
tej zmiany nie będzie zbyt wysoka?
CSM, ul. Traugutta 1. Bilety: 60-75 zł

27 lutego, godz. 19.00

Pokaz filmów optymistycznych

Optymistyczna propozycja filmowa 
na ferie zimowe w TCK.  Pokaz po-
festiwalowy  12 multimedia Hap-
py End Festiwalu Filmów optymi-
stycznych. 
Pokaz będzie towarzyszył warszta-
tom filmowym dla młodzieży pro-
wadzonym w TCK w  dniach 26-27 
lutego i odbędzie się bezpośrednio 
po ich zakończeniu. W ramach po-
kazu zobaczymy pięć filmów nagro-
dzonych na Happy Endzie. 

„44”, film dok., 25 min., 2013 r., reż. 
Aleksandra Górecka,
„ludzie ze stali”, film dok 23 min., 
2014 r., reż. Rafał Makolądra
“galumphing”, film dok., 40 min., 
reż. Kamila Józefowicz
„Skrzydła”, film dok., 30 min., 2013 
r., reż. Michał Bajtała
“Kemping”, film fab., 20 min., 2014 
r., reż. Krzysztof Jankowski, (Grand 
Prix, Złota Ryba dla najlepszego fil-
mu festiwalu)
TCK, Rynek 5. Wstęp wolny za wejściów-
kami.

29 lutego, godz. 13.00

zinaida zagner 
„Powrót krasnoludków” 

Spektakl teatralny.
Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4. Bi-
lety: 10-25 zł

29 lutego, godz. 15.00

agata Biziuk 
agnieszka makowska 
„gdzie jest babcia?”

Spektakl teatralny.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4. Bilety: 
30-10 zł
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