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 POD PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA TORUNIA

MICHAŁA ZALESKIEGO

FORTE
ARTUS
FESTIVAL

www.artus.torun.pl
2015

Instytucja finansowana ze środków
Gminy Miasta Toruń

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Dworze Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6

Kasa biletowa czynna:  pn. - pt. w godz. 12:00 - 18:00 oraz godzinę przed koncertem
Rynek Staromiejski 6, 56 655 49 29, bilety@artus.torun.pl Rezerwacje wygasają 3 dni robocze przed koncertem 

Bilety dostępne również   
Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet

www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa 

Artur Andrus KONCERT PREZYDENCKI
na 20-lecie Dworu Artusa07.10

Śr. 19:00
bezpłatne wejściówki do
odbioru w kasie od 2.10

08.10
CZW. 19:00 Jowita Budnik spotkanie

Paulina Błaszkiewicz - prowadzenie
wstęp wolny 

BZ WBK Press Foto 201509.10
PT. 18:30

wernisaż wystawy
wstęp wolny 

BZ WBK Press Foto warsztaty 
zapisy: biuro@bzwbkpressfoto.pl

/bezpłatne10/11.10
SOB./Nd. 11:00

Tomasz Sianecki spotkanieTomasz Pasiut - prowadzenie
wstęp wolny11.10

Nd. 18:00

16.10
PT.  19:00 Piotr rogucki SOLO KONCERT40/45 zł

23.10
PT. 19:00 Aga Zaryan POD PATRONATEM STAROSTY

TORUŃSKIEGO MIROSŁAWA GRACZYKA
‘Piosenki Niny Simone’
KONCERT 55/60 zł

25.10
Nd.  19:00 Wojtek Mazolewski Quintet koncert40/45 zł

29.10
CZW. 19:00 KLANCYK GRA ‘DZIADY’

25/35 zł

05.11
CZW. 20:00 KAYAH 20-LECIE PŁYTY 'KAMIEŃ'

KONCERT 45/50 zł

06.11
PT. 19:00 DOROTA MIŚKIEWICZ FT. KUBA BADACH ‘NARCIARZE’

KONCERT 45/50 zł

08.11
Nd. 18:00 OLGA TOKARCZUK spotkanie

Justyna Sobolewska - prowadzenie
wstęp wolny

11.11
ŚR. 19:00

KONCERT
80 zł

14.11
sob. 18:00 Aleksander Doba  spotkaniewstęp wolny

15.11
Nd. 19:00 Rykarda Parasol koncert35/40 zł

‘BUMERANG’
KONCERT17.11

WT. 19:00 KORTEZ 15/20 zł

22.11
Nd. 18:00 IRENA SANTOR POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

KUJ. - POM. PIOTRA CAŁBECKIEGO
Recital
40/45 zł

pres.com.pl
*Wizualizacja przedstawia koncepcję zagospodarowania osiedla.

Toruń, ul Strzałowa 17
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Szanowni Państwo!
Jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że mogłem objąć 
swoim patronatem koncert Agi Zaryan odbywający się 
w ramach Forte Artus Festivalu. Po pierwsze dlatego, że 
impreza ta wpisała się na stałe w naszą jesień kulturalną. 
Po drugie zaś dlatego, że Aga Zaryan to postać niezwykła. 
Fani jazzu wiedzą już, że występy sceniczne tej artystki 
słyną z niezwykłej atmosfery. Podczas koncertu w Dworze 
Artusa wokalistka zaprezentuje piosenki Niny Simone 
ikony jazzu XX wieku, znanej z charyzmatycznego głosu 
i scenicznego temperamentu. Połączenie tych dwóch 
nadzwyczajnych osobowości gwarantuje niezapomniany 
wieczór. Zapraszam serdecznie!
Mirosław Graczyk
Starosta Toruński

Kochani!
Jesienny Forte Artus Festival od 
zawsze przypomina miasto wypełnione 
ciekawymi zabytkami. Co zobaczyć? 
Gdzie pójść? Gdzie na dłużej przystanąć? Żeby nie zgubić 
się w gąszczu wydarzeń polecamy krótki przewodnik 
z programem festiwalu. Już teraz możemy obiecać, że 
będzie to wycieczka ciekawa i niebanalna, bo też atrakcje 
jakie przygotowaliśmy zaskakują różnorodnością. 
Będą spotkania autorskie, wystawa, warsztaty i dużo 
koncertów: od rocka, przez kabaret po jazz, muzykę 
poważną i klasykę polskiej piosenki rozrywkowej. Podczas 
tej kulturalnej podróży nie może Was zabraknąć, tym 
bardziej, że to czas naszego jubileuszu. Bądźcie z nami, 
w końcu nie co dzień kończy się dwadzieścia lat!
Marek Pijanowski
Dyrektor Dworu Artusa

 
Kulturalną wędrówkę po Forte Artus Festivalu rozpocznie-
my od uroczystego koncertu jubileuszowego. Dwór Artusa 
skończył w tym roku 20 lat i z tej okazji przygotował kolejną 
miłą niespodziankę. Będzie nią koncert Artura Andrusa, 
który na rozpoczęcie festiwalu 7 października, zaprezentu-
je swoje piosenki, wzbogacone niebanalną, jak zawsze w wyda-
niu tego artysty, konferansjerką i inteligentnym poczuciem 
humoru. A wszystko pełne szacunku, klasy i najwyższej 
jakości artystycznej, cech które przez dwadzieścia lat są 
kojarzone z Dworem Artusa. 

Już następnego dnia czekać nas będą kolejne emocje. 
Tym razem podczas spotkania autorskiego z Jowitą Budnik, 
aktorką znaną z sugestywnych ról w Placu Zbawiciela, Papu-
szy czy Jezioraku. 

Oprócz spotkań będzie wystawa BZ WBK Press Foto 2015. 
Także i w tym roku Galeria Artus prezentować będzie naj-
lepsze polskie fotografie reportażowe, które przypomną 
nam najważniejsze wydarzenia roku 2014. Wystawie po raz 
kolejny towarzyszyć będą warsztaty fotograficzne, prowa-
dzone przez jurora konkursu, doświadczonego reportera 
prasowego, Waldemara Kompałę. 

Z reportażem związek ma też kolejny gość, dziennikarz 
Tomasz Sianecki, który 11 października zawita do Artusa 
na spotkanie autorskie i z pewnością opowie o specyfice 
pracy w ogólnopolskich mediach.

Ważnym przystankiem na naszym szlaku będzie akusty- 
czny koncert Piotra Roguckiego, wokalisty zespołu Coma. 

Wraz z muzykami orkiestrowymi artysta wykona piosenki 
z solowych albumów. 

Nasza kulturalna wędrówka musiała również zawitać 
w rejony najlepszego jazzu. Dwa przystanki zapowiadają 
się naprawdę ekscytująco. 23 października wokalną ucztę 
zgotuje nam Aga Zaryan, która zmierzy się z klasyczny-
mi już utworami Najwyższej Kapłanki Jazzu, Niny Simone, 
a dwa dni później Wojtek Mazolewski Quintet udowodni, że 
jazzem wciąż można się bawić, a gatunek ten wbrew obie-
gowym opiniom cały czas ekscytuje, szczególnie gdy wy-
konywany jest z wielką pasją.

Następne punkty programu to również wydarzenia nieba-
nalne. Do łez rozbawi nas Teatr Improwizowany Klancyk,  
który zagra spektakl komediowy o tematyce Dziadów 
Adama Mickiewicza, zaś o szybsze bicie serca przyprawi 
nas Kayah. Ta kultowa wokalistka z okazji 20-lecia płyty 
Kamień wykona piosenki właśnie z tego albumu. Dobra za-
bawa w rytm pop-soulu gwarantowana.

Na kulturalnej mapie z pewnością intrygująco zapowiada 
się koncert Narciarzy, czyli grupy przyjaciół, której wokalny 
trzon stanowią Dorota Miśkiewicz i Kuba Badach. Artystów 
połączyła pasja muzykowania i miłość do nart. W okresie 
zimowym zbierają się, żeby razem pozjeżdżać i... pograć. 
Na ogół oba te procedery odbywają się we Włoszech, jednak 
od czasu do czasu można ich usłyszeć w Polsce. Dodajmy, że 
jest to rzadka okazja do posłuchania tej formacji, i być może 
jedyna, aby zobaczyć i posłuchać Kubę Badacha grającego 
na basie!

WstępCykl 17 imprez ułożonych w program Forte Artus Festival 
traktujemy jako atrakcję kulturalną toruńskiej jesieni. 
Warto skorzystać z tej oferty z co najmniej czterech 
powodów. Po pierwsze, na festiwalu zobaczymy świetne 
nazwiska i skorzystamy z artystycznych propozycji 
z wysokiej półki. Po drugie, różnorodność festiwalowych 
imprez ukazuje wszystkie rodzaje artyzmu i promocji 
sztuki. Po trzecie, Centrum Kultury Dwór Artusa świętuje 
w tym roku swoje 20. urodziny, warto więc zobaczyć, 
w jakiej kondycji znajduje się jedna z ważniejszych 
instytucji kulturalnych Torunia. Po czwarte, piękna polska 
jesień ma swoje wymogi, warto więc kilka z jej wieczorów 
poświęcić na koncert, wysmakowaną wystawę czy 
spotkanie autorskie. 
Ciekawi świata i ci, którzy kochają sztukę, z pewnością nie 
ominą wydarzeń Forte Artus Festivalu. Zaczynajmy!
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia 

Szanowni Państwo,
Forte Artus Festival, nie tylko 
z racji nazwy jest wydarzeniem 
artystycznym, które od lat jest 
mocnym punktem na kulturalnej 
mapie Kujaw i Pomorza. O festiwalu, 
organizowanym przez toruński Dwór Artusa głośno jest 
w całym kraju. Forte Artus Festival, harmonijnie, a zarazem 
w sposób atrakcyjny dla widzów łączy kabaret, muzykę 
poważną, jazz z warsztatami, spotkaniami z pisarzami, 
podróżnikami czy dziennikarzami. Jestem ogromnie 
szczęśliwy, że mogłem być częścią tegorocznej edycji  
Forte Artus Festivalu.
Wszystkim uczestnikom, widzom oraz wykonawcom,  
życzę niezapomnianych wrażeń.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Po szaleńczej muzycznej jeździe jaką zafundują nam 
Narciarze, wskazany będzie odpoczynek. Zapewni je 
spotkanie z Olgą Tokarczuk, która odpowie na pytania 
Justyny Sobolewskiej. Będzie o pisaniu, mistyce i opus 
magnum pisarki, jaką z pewnością są monumentalne 
Księgi Jakubowe.

Nasza wycieczka nie byłaby kompletna, gdyby nie 
przystanek z muzyką klasyczną, jaki zapewni nam 
Grażyna Brodzińska. Pierwsza Dama Operetki z towa-
rzyszeniem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Tomasza 
Chmiela wykona tak rozpoznawalne utwory jak: Czar-
dasz z operetki Perła z Tokaju, Besame mucho oraz nieza-
pomniane Przetańczyć całą noc. Nie zabraknie również pi-
osenek z repertuaru międzywojennego takich jak: Sexappel 
czy Już nie zapomnisz Mnie.  

W zupełnie inne muzyczne rejony wejdziemy wraz 
z rewelacją tego sezonu, artystą ukrywającym się pod 
pseudonimem Kortez. Wokalista, autor hitu Zostań, 
promować będzie swoją najnowszą płytę zatytułowaną 
Bumerang. Będzie prosto, szczerze, minimalistycznie 
i nade wszystko autentycznie. Bo taki jest ten niezwykły 
twórca, który przebojem podbił serca publiczności.

Nasza dalsza podróż wykroczy daleko poza gra-
nice Torunia. A to za sprawą spotkania z Aleksandrem 

Dobą - podróżnikiem, eksplorerem, odkrywcą i pierwszym 
człowiekiem, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean 
Atlantycki.

Za granicę przeniesiemy się również dzięki niezwykłej 
Rykardzie Parasol, która swym operowym głosem wy-
śpiewa pełne mocy teksty z najnowszej płyty. Zaś kolejny 
koncert, a zarazem stacja końcowa Forte Artus Festivalu 
to występ Ireny Santor. Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, 
nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało się 
niezapomnianymi przebojami. Kryształowo czysty głos, 
wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny 
uczyniły z niej Artystkę wielkiego formatu - ponadcza-
sową. Czas mija, a Jej piosenki są wciąż aktualne i nadal 
brzmią z tą samą ogromną siłą, o czym będzie się można 
przekonać podczas koncertu w Dworze Artusa.

Jesienna wędrówka szlakiem Forte Artus Festivalu 
z pewnością zaspokoi gusty nawet najbardziej wyma-
gających kulturalnych turystów. Tych młodszych i tych 
starszych, miłośników jazzu i popu, klasyki i muzycznej 
awangardy, tych tęskniących za przygodą i tych cenią-
cych czytelnictwo w domowych pieleszach. Szykujcie się 
na ekscytującą kulturalną podróż. W końcu nie co dzień 
wędruje się w towarzystwie tak znakomitych artystów…
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Centrum Kultury Dwór Artusa już od 20 lat daje mieszkańcom 
Torunia rozrywkę i zabawę na najwyższym poziomie. W tym roku 
obchodząc jubileusz swojego istnienia postanowiliśmy uczcić go 
na wesoło. Wszak dobry humor to towar ceniony na każdym rynku.

Forte Artus Festival rozpoczniemy od kolejnego już w tym roku 
prezentu dla mieszkańców Torunia. Będzie nim koncert Artura Andrusa, 
który będzie i mówił i śpiewał. Składowe tego recitalu kabaretowego to 
zawsze: inny tekst, inna muzyka, inny charakter, inna bajka, inna becz-
ka, inna parafia. W piosenkach, wierszach, anegdotach autor opowiada 
o tym, co wcześniej zobaczył, usłyszał albo przeczytał. A czasem zmyślił. 
O smutnym tureckim ojcu, którego cyniczne córki wyjechały do Szwaj-
carii, o Bardotce zamawiającej w barze Szalona krewetka absynt z rumem, 
o nieświeżym kangurze w Watykanie i innych równie prawdopodob-
nych zjawiskach. Przyjdźcie, zobaczcie, posłuchajcie, gdyż 7 października 
Dwór Artusa zmieni się w Dwór Andrusa!

Nastrój z pewnością poprawi nam również występ Teatru Improwizow-
anego Klancyk. Zespół ten jest jedną z pionierskich grup improwizacji ko-
mediowej w Polsce. Autorskie spektakle zawsze powstają na bieżąco, bez 
przygotowania - zainspirowane podpowiedziami publiczności. W Dworze 
Artusa artyści zaprezentują program Longplay, który tym razem 
poświęcony będzie mickiewiczowskim Dziadom. W świetle świec na 
scenie pojawi się przywołujący duchy Guślarz. Te zaś opowiedzą swoją 
zasugerowaną przez publiczność historię - nie zawsze zgodną z du- 
chem dramatu, często dziwną i niepoprawną - ale zawsze 
zaskakującą i zabawną, a co najważniejsze niepowtarzalną. 

Artur Andrus i Teatr Klancyk

7 października / środa / godz. 19:00 / sala Wielka / bezpłatne wejściówki do odbioru od 2 października

29 października / czwartek / godz. 19:00 / sala Wielka / bilety: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy

- dobry humor na 20-lecie Dworu Artusa

Artur Andrus
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Koncert prezydencki
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Rogucki, Parasol, Kortez 
- nowe trendy w Artusie

Co roku w ramach Forte Artus Festivalu występują artyści reprezentujący różne gatunki muzyki 
współczesnej. Nie inaczej będzie i tym razem. W programie festiwalu są bowiem intrygujące wydarzenia, 
które zadowolą miłośników najnowszych muzycznych trendów.

Już 16 października z akustycznym koncertem odwiedzi Dwór Artusa Piotr Rogucki. Laureat Fryderyków 
i Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego zaprezentuje niemal dwugodzinny występ o charakterze kameralne-
go spektaklu muzycznego z elementami narracji, charakteryzacją, scenografią i wizualizacjami. Usłyszymy zestaw  
utworów z solowych płyt Roguckiego w aranżacjach na gitarę akustyczną i instrumenty klasyczne, takie jak marimba 
i wiolonczela. Będzie poetycko, trochę rockowo i teatralnie. A jak wiadomo wszystkie te komponenty doskonale pasują do 
artusowych wnętrz i idealnie ze sobą współgrają. 

Do neobarokowej Sali Wielkiej, doskonale pasować będzie też silny operowy głos Rykardy Parasol. Mistrzyni łączenia rock-
noir z melancholijnymi brzmieniami powraca do Artusa z zupełnie nową płytą. Dojrzałe, ocierające się o najlepszą poezję  
teksty, ciekawe aranżacje, ale wciąż ta sama niebanalna osobowość sceniczna, która uzależnia jak narkotyk eksplorując 
i przekraczając granice. Już teraz możemy zapewnić, że żadnych ograniczeń nie będzie też podczas festiwalowego  
koncertu w Artusie. Tym bardziej, że niesamowitej Rykardzie towarzyszyć będą na scenie jej zaufani muzycy.

Poetycko i bez granic będzie też podczas koncertu Korteza, muzycznej rewelacji tegorocznej jesieni. Owiany 
nimbem tajemniczości artysta to 26-letni kompozytor i wokalista, któremu wielu znawców wróży wielką 

karierę i typuje go, jako głównego kandydata do prestiżowych laurów (z Nagrodą im. Grzegorza Cie-
chowskiego na czele). Kilka lat temu zaczął śpiewać. Szybko napisał pierwsze piosenki. Z jedną 

z nich zgłosił się na casting do Must Be The Music, gdzie nie został zauważony. Obdarzo-
ny wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem, z którego umiejętnie korzysta. 

W Dworze Artusa zagra utwory ze swojej dopiero co wydanej płyty Bumerang, 
która jest intymnym zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. 

16 października / piątek / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 45 zł normalny, 40 zł ulgowy

15 listopada / niedziela / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy

17 listopada / wtorek / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy
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sponsor koncertu

przyjemność e-zakupów

Zrób zakupy przez internet na: www.e-piotripawel.pl

TERAZ JESZCZE wwwygodniEJ
w  ToRUniU i okoliCACh

kilkanaście tysięcy
produktów, kilkaset 

hitów cenowych

dostawa 
do 4 godzin 

od momentu 
złożenia zamówienia

niskie koszty 
dostawy już

od 10 zł

ceny jak 
w tradycyjnym 

sklepie Piotr i Paweł

przy zamówieniu

powyżej 250 zł 
dostawa gratis
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Dla miłośników jazzu festiwalowe koncerty Agi Zaryan i Wojtka Mazolewskiego to pozycje obowiązkowe! 
23 października scena Dworu Artusa zamieni się w miejsce hołdu dla dwóch wyjątkowych wokalistek - Niny Simone  
i Abbey Lincoln. Pierwsza z nich to ikona muzyki XX wieku. Legendarna ze względu na charyzmatyczny głos i swój sceniczny  
temperament. Druga z bohaterek projektu to wokalistka równie interesująca, ale mniej znana, kobieta nietuzinkowa o silnej 
osobowości, artystka o której mówiono, że była ostatnią wielką damą złotej ery jazzu. 
W znakomitych, pełnych charyzmy interpretacjach Agi Zaryan usłyszymy takie przeboje jak m. in. My Baby Just Cares 
For Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Want a Little Sugar in My Bowl czy Lilac Wine.
Dwa dni później Wojtek Mazolewski Quintet udowodni, że jazzem wciąż można się bawić, a gatunek ten wbrew 
obiegowym opiniom cały czas ekscytuje, szczególnie gdy wykonywany jest z wielką pasją. 

Mazolewski to na polskiej scenie postać niezwykła. Gitarzysta basowy i kontrabasista jazzowy, jeden ze 
współtwórców yassu. Zanim rozpoczął swoją przygodę z muzyką improwizowaną grał punk rock. Popularność 
zaś zyskał jako lider zespołów Pink Freud (z którym ciągle koncertuje), Bassisters Orchestra czy Freeyo. 

Koncert w ramach Forte Artus Festivalu to promocja winylowego, ekskluzywnego wznowienia  
wspaniale przyjętej płyty Polka. Łączy ona tradycję z nowoczesnością - muzycznie (m. in. covery  
Major Lazer, Rage Against The Machine i Nirvany) i ideowo - wydaniu towarzyszy specjalna oprawa 
graficzna - na okładce znalazło się zdjęcie Małgorzaty Braunek zrobione przez mistrza fotografii  
Tadeusza Rolke.

Artusowy występ będzie także okazją do posłuchania popisu możliwości współ-
pracowników Mazolewskiego: Joanny Dudy, Oskara Töröka, Marka Pospieszalskiego 
i Qby Janickiego, którzy pędzą niczym “dobrze naoliwiona maszyna” pod wodzą lide-
ra, który pewną ręką prowadzi ją do miejsca, gdzie nie ma podziałów na gatunki, 
jest tylko jedna ostateczna forma. Dobra muzyka.

 

23 października / piątek / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 60 zł normalny, 55 zł ulgowy

25 października / niedziela / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 45 zł normalny, 40 zł ulgowy

- weekend z wielkim jazzem
Aga Zaryan/Wojtek Mazolewski Quintet 

Gramy
dla kultury

Kazda złotówka, która przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

. ˛

W
ojtek M

azolew
ski Q

uintet

10

Pod patronatem
 Starosty Toruńskiego M

irosław
a Graczyka

Aga Zarya
n



12 13
5 listopada / czwartek / godz. 20:00 / Sala Wielka / bilety: 50 zł normalny, 45 zł ulgowy

6 listopada / piątek / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 50 zł normalny, 45 zł ulgowy

Podczas Forte Artus Festivalu publiczność będzie miała okazję 
uczestniczyć w koncertach pełnych niesłychanej charyzmy. 

Taki będzie bez wątpienia występ jednej z największych 
osobowości polskiej sceny muzycznej, jaką jest Kayah. Listo-
padowy koncert w Artusie będzie nie lada gratką dla tych, któ- 
rzy pamiętają jedną z pierwszych płyt w dorobku artystki.  
Kamień to album wydany równo 20-lat temu. Czy nadal jest 
aktualny? Czy wciąż porywa publiczność? Nadszedł czas na 
odświeżenie brzmień i ponowną interpretację utworów. Fleciki, 
Nawet deszcz, Santana, Jestem kamieniem czy Jak liść ukołyszą 
nas podczas artusowego koncertu, w którym nie może zabraknąć 
gromkiego, urodzinowego Sto lat! dla jednej z najlepszych polskich 
wokalistek ostatnich dwóch dekad. 

Równie intrygująco zapowiada się koncert Narciarzy, czyli 
grupy przyjaciół, której wokalny trzon stanowią Dorota Miśkiewicz 
i Kuba Badach. Artystów połączyła pasja muzykowania i miłość 
do nart. W okresie zimowym zbierają się, żeby razem pozjeżdżać 
i... pograć. Na ogół oba te procedery odbywają się we Włoszech,  
jednak od czasu do czasu można ich usłyszeć w Polsce. Dodaj-
my, że jest to rzadka okazja do posłuchania tej formacji, i być może  
jedyna, aby zobaczyć i posłuchać Kubę Badacha grającego na basie!

O ile trudno oceniać umiejętności narciarskie tej grupy, 
o tyle nie ma wątpliwości - muzycznie to zespół nieprzeciętnych 
osobowości. Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Marek Napiórkows-
ki i Sebastian Frankiewicz, to artyści o klasie których nikogo nie 
trzeba przekonywać. 

Narciarze zagrają piosenki z repertuaru Doroty Miśkiewicz oraz 
kilka niespodzianek. Będzie energia radości, która towarzyszyć 
powinna zawsze zarówno muzyce, jak i narciarstwu.

FORTUS ARTE FESTIWAL 2015 

Wydarzenia odbywające się w ramach Forte Artus Festivalu to często  
jedyna okazja, aby w Toruniu zobaczyć i posłuchać legendy rodzimej 
sceny muzycznej. W tym roku będziemy mieć niepowtarzalną szansę, 
aby spotkać się z dwiema wyjątkowymi artystkami, wielkimi damami 
polskiej muzyki.

Pierwszą z nich jest Grażyna Brodzińska niekwestionowana 
gwiazda światowej operetki i musicalu. Artystce towarzyszyć będzie  
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Tomasza Chmiela, złożona z naj-
lepszych małopolskich i śląskich artystów młodego pokolenia. Pod-
czas koncertu w Dworze Artusa oprócz największych przebojów ope- 
retki i musicalu, nie zabraknie również piosenek z repertuaru 
międzywojennego. Usłyszymy Sexappel, Miłość Ci wszystko wybaczy 
oraz Już nie zapomnisz Mnie, które przypomną czasy II Rzeczpospolitej, 
co w dniu 11 listopada z pewnością nabierze szczególnego znaczenia. 

Kolejną niekłamaną osobowością polskiej muzyki rozrywkowej jest 
Irena Santor. Pierwsza Dama Polskiej Piosenki nagrała ponad tysiąc pio-
senek, z których wiele stało się niezapomnianymi przebojami. Kryształowo 
czysty głos, wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny uczyniły 
z niej Artystkę wielkiego formatu - ponadczasową. Mijają lata, a jej  
piosenki wciąż aktualne, nadal brzmią z tą samą ogromną siłą, gromadząc 
na koncertach kilka pokoleń słuchaczy spragnionych wartościowych  
tekstów i dobrej muzyki. Tak też będzie podczas Forte Artus Festivalu, kiedy 
to zabrzmią niesłabnące evergreeny Ireny Santor ze Złotym Pierścionkiem 
i Już nie ma dzikich plaż na czele. 

Nie zabraknie także utworów z ostatniego albumu wokalistki 
zatytułowanego Punkt widzenia, na którą repertuar stworzyli, specjalnie 
na prośbę Artystki, czołowi kompozytorzy i autorzy tekstów m. in.: Seweryn 
Krajewski, Włodzimierz Korcz, Piotr Rubik, Włodzimierz Nahorny, Grzegorz 
Turnau, Ewa Lipska, Wojciech Młynarski, Jacek Cygan, Michał Rusinek.

- Pierwsze Damy polskiej sceny muzycznej

Grażyna Brodzińska i Irena Santor 

11 listopada / środa / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 80 zł 

22 listopada / niedziela / godz. 18:00 / Sala Wielka / bilety: 45 zł normalny, 40 zł ulgowy

- nieustająca sceniczna charyzma
Kayah / Dorota Miśkiewicz ft. Kuba Badach 

Kaya
h

Kuba Badach

Grażyna Brodzińska

Irena Santor

Dorota Miśkiewicz
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Pod patronatem Marszałka Kuj.-Pom. Piotra Całbeckiego
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Fotografia jest wszechobecna i trudno sobie wyobrazić media, 
a nawet nasze telefony bez zdjęć. Od lat już co roku podczas Forte  
Artus Festivalu prezentujemy wyniki najważniejszego polskiego 
konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto.

Nagrodzone w tym roku zdjęcia to unikatowy przekrój różnorod-
nych obrazów z Polski i świata. Pokazują one dramatyczne walki na 
Ukrainie i Bliskim Wschodzie, strajki górników na Śląsku, radość po 
strzeleniu przez Sebastiana Milę drugiej bramki w meczu z Niem-
cami, konie w ogniu podczas rytuału Luminarias w Hiszpanii, War-
szawę widzianą z wnętrz budynków przez pryzmat reklam wielko- 
formatowych… 

Od 11 lat trwania konkursu jego organizatorem jest Bank Zachod-
ni WBK. Tegoroczną laureatką nagrody głównej Zdjęcie Roku została 
Agata Grzybowska, która pokazała wyczerpanych walkami demon-
strantów pod barykadą na ul. Instytuckiej podczas Czarnego Czwar-
-tku w Kijowie. Łącznie nagrodzono 32 polskich zawodowych foto-
reporterów, których prace będzie można oglądać w Galerii Artus do  
1 listopada 2015 r.

Wielbicieli dobrej fotografii i wszystkich, którzy pragną doskonalić 
swój warsztat, BZ WBK i Dwór Artusa zapraszają na dwudniowe bez-
płatne warsztaty fotograficzne, 
które poprowadzi juror konkursu 
Waldemar Kompała. 

Szczegółowe informacje o warsztatach są 
dostępne na stronie internetowej konkur-
su www.bzwbkpressfoto.pl. Zapisy: biuro@
bzwbkpressfoto.pl

14

Agata Grzybowska - Zdjęcie roku

M
ateusz Baj  - 2. m

iejsce Kultura i sztuka

9 / października / piątek / godz. 18:30 / Galeria Artus / wstęp wolny

10 - 11 / października / sobota - niedziela / godz. 11:00 - 15:00 / Galeria Artus / zapisy: biuro@bzwbkpressfoto.pl 

BZ WBK Press Foto 2015 

Piotr Bławicki Nagroda BZ WBK

- najlepsza fotografia minionego roku!
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Kino i filozofia8 października / czwartek / godz. 19:00 / Sala Wielka / wstęp wolny 

11 października / niedziela / godz. 18:00 / Sala Wielka / wstęp wolny 

8 listopada / niedziela / godz. 18:00 / Sala Wielka / wstęp wolny

14 listopada / sobota / godz. 18:00 / Sala Wielka / wstęp wolny 

Forte Artus Festival, to nie tylko koncerty, ale także spot-
-kania z ciekawymi przedstawicielami życia publiczne-
go. W tym roku uczestnicy spotkań będą mogli zadać py-
tania aktorce, dziennikarzowi, literatce i podróżnikowi. 

Jako pierwszą gościć będziemy „etatową aktorkę 
Krzysztofa Krazuego” Jowitę Budnik. Mówi się o niej, 
że jest „bumerangiem polskiej kinematografii”, bowiem 
co kilka lat powraca na ekran ze znakomitą rolą. Jej fil-
mografię znają dwa pokolenia. Dojrzałe, które pamięta 
pierwszą polską telenowelę W labiryncie i to nieco młod-
sze, śledzące w kinie Plac Zbawiciela, Papuszę czy Jezio-
rak. W Dworze Artusa Jowita Budnik opowie o przygoto-
waniach do pracy przed kamerą, fizycznych i psychicz-
nych poświęceniach dla odtwarzanych kreacji, a także 
o swojej ostatniej podróży do Afryki.

O pracy przed kamerą, tyle że tą telewizyjną, opowie 
również ceniony dziennikarz Tomasz Sianecki. Znany 
z programu Szkło kontaktowe prezenter zdradzi nie tyl-
ko tajniki współczesnego dziennikarstwa, ale także ura-

czy nas anegdotami i zakulisowymi historyjkami zna-
nymi jedynie wtajemniczonym. 

Intrygująco zapowiada się także spotkanie z Olgą  
Tokarczuk, laureatką wielu prestiżowych nagród z Na-
grodą Nike na czele. Ostatnią powieścią autorki są mo-
numentalne Księgi Jakubowe, które pretendują do opus 
magnum w twórczości artystki. Wieczór literacki zapo-
wiada się niezwykle, tym bardziej, że poprowadzi go jed-
na z najciekawszych krytyczek literackich - Justyna 
Sobolewska.

Ostatnie spotkanie autorskie odbywające się w ra-
mach Forte Artus Festivalu będzie wielką gratką dla mi-
łośników przygód i podróży, a to za sprawą Aleksandra 
Doby, człowieka który jako pierwszy przepłynął kajakiem 
Atlantyk. Czego uczą bliskie spotkania z rekinami? Jak to 
jest przemierzyć samotnie i samodzielnie ocean wyłącz-
nie dzięki sile mięśni? Czy łatwo jest walczyć z prze-
ciwnościami losu, gdy można liczyć tylko na… siebie? 
Wszystkiego dowiemy się na listopadowym spotkaniu.

Nasz jesienno-zimowy program z pewnością nie zawiedzie kinomanów. To właśnie 
z myślą o nich aż dwa razy w miesiącu prezentować będziemy autorsko dobierane pro-
dukcje, pokazywane w ramach Filmowych poniedziałków. W większości będą to filmy 
niespodzianki, ale będzie też jeden wyjątek. Ze względu na spotkanie z Jowitą Budnik, 
5 października zapraszamy do obejrzenia Jezioraku, filmu w którym aktorka brawuro-
wo wykreowała główną rolę. 

Filmowe poniedziałki to cykl pokazów kinowych, podczas których na wszystkich 
widzów, którzy dotrą do Artus Cinema czekać będzie filmowa niespodzianka. Specjal-
nie wybrana projekcja do końca pozostawać będzie niewiadomą. Zawsze jednak to film 
interesujący, który zyskał już sobie rangę kultowego. Pokaz każdorazowo poprzedzony 
jest krótką prelekcją, w której zawarte są ciekawostki i anegdoty przybliżające produkcję. 
Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny, a wejściówki możliwe do odbioru pół godziny 
przed rozpoczęciem projekcji.

5 i 19 października / poniedziałek / godz. 18:00 / Artus Cinema / bezpłatne wejściówki

2 i 9 listopada / poniedziałek / godz. 18:00 / Artus Cinema / bezpłatne wejściówki

7 i 14 grudnia / poniedziałek / godz. 18:00 / Artus Cinema / bezpłatne wejściówki

Nie tylko kinomani jesienią znajdą w Dworze Artusa coś ciekawego. Miłośnicy filo-
zofii również mogą być pewni, że o nich nie zapomnieliśmy. A tematy tegorocznych  
Czwartków z filozofią jak zwykle będą wszystkim nam bliskie, często bliższe niż mogli-
byśmy się spodziewać. Doczekaliśmy bowiem czasów, w których destabilizacja klimatu 
to jedno z najpoważniejszych wyzwań politycznych. A co za tym idzie ekofilozofia, filo-
zofia techniki, socjologia środowiska, a nawet filozofia społeczna - wszystkie te dziedzi-
ny są tym tematem mocno zainteresowane. Jak konkretnie, fantazja sterowania klima-
tem jest związana z filozofią? Dowiemy się w listopadzie od dr hab. Ewy Bińczyk z toruń-
skiego UMK.

19 listopada / czwartek / godz. 18:30 / Sala Mała / wstęp wolny

10 grudnia / czwartek / godz. 18:30 / Sala Mała / wstęp wolny

16

Filmowe poniedziałki i filozoficzne czwartki

czyli festiwalowe spotkania

Olga Tokarczuk

Aleksander Doba

Tom
asz Sianecki

Jow
ita Budnik

Świat na dłoni,
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23 listopada / poniedziałek / godz. 19:00 / Sala Mała /*

24 listopada / wtorek / godz. 19:00 / Sala Mała /*

25 listopada / środa / godz. 19:00 / Sala Mała /*

26 listopada / czwartek / godz. 19:00 / Sala Mała /*

 
- literatura niejedno ma imię

 Toruński Festiwal Książki 

studia podyplomowe i MBA

miejsce spotkań praktyków

• Programy studiów opracowywane  
we współpracy z praktykami biznesu.

• Wykładowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym
• Wymiana doświadczeń i zdobywanie  

nowych kontaktów biznesowych.

• Firmy doradcze i szkoleniowe, organizacje branżowe i duże 
firmy z regionu partnerami biznesowymi kierunków.

• Amerykański partner programu MBA – Franklin University.

www.wsb.pl 
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Listopad w Toruniu to miesiąc wybitnie literacki. A to za sprawą organizowanego 
wspólnie z Urzędem Miasta XXI Toruńskiego Festiwalu Książki.

W Dworze Artusa gościć będzie aż czterech intrygujących autorów. Jako pierwszy 
z publicznością spotka się świeżo upieczony laureat Literackiej Nagrody Miast Partner-
-rskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, Stefan Chwin. Autor Hanemanna opowie 
o swoim warsztacie, miłości do detalu, a także literackich fascynacjach.

Dzień później czytelnicy będą mogli wnikliwie wypytać Annę Janko - poetkę, pro-
zatorkę, autorkę nominowanej do nagrody Cogito i Angelus powieści Dziewczynka 
z zapałkami. Opowie ona przede wszystkim o swojej ostatniej książce zatytułowa-
nej Mała Zagłada, będącej wstrząsającym zapisem tragicznej historii wyciągniętej 
z lamusa.

Ze świata literatury przeniesiemy się w obszar analizujący zjawiska współczesne. 
A to za sprawą spotkania z profesorem Wojciechem Bursztą, wybitnym antropolo-
giem kultury. Eseista wraz z prowadzącym spotkanie Mariuszem Czubajem przepro-
wadzi emocjonującą dyskusję nie tylko o fenomenie kryminałów, ale także o proble-
mach współczesnej kultury. Będzie analitycznie i anegdotycznie, merytorycznie i sa-
tyrycznie, kryminalnie i kulturalnie, ale przede wszystkim ciekawie.

Ostatnim gościem Toruńskiego Festiwalu Książki będzie Hanna Kowalewska,  
autorka bestselleru Tego lata w Zawrociu. Czy łatwo jest napisać bestseller? Czy  
literatura ma płeć? Czy pisanie sprawia przyjemność i co jest największą zaletą opo-
wiadaczy historii… To tylko niektóre z pytań jakie zadane zostaną autorce Tam, gdzie 
nie sięga już cień, powieści którą wybrano najlepszą  
książką lata 2015.

18

 /*   wstęp wolny
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Koncert Max Klezmer Band 

27 listopada / piątek / godz. 19:00 / Sala Wielka / bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Wykonawcy: 
Michael Jones (Anglia) 
- skrzypce, ravanhuta, vocal
Stefan Orins (Francja) - fortepian 
Aleksander Papierz (Polska) - saksofon 
Jakub Rutkowski (Polska) - perkusja
Max Kowalski (Polska) - kontrabas

na zakończenie poetyckiego święta

Toruński Dwór Artusa nierozerwalnie kojarzony jest z muzyką, bądź poezją.  
Czasem wręcz i z jednym i drugim zarazem. Co roku, jesienną porą, gdy 
Gród Kopernika opanowuje Festiwal Książki, a literatura i poezja są wszechobecne,  
w Artusie toczą się debaty nad najlepszym wierszem nadesłanym na Konkurs 
Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta organizowanym wspólnie 
z Urzędem Miasta. 

Tak też będzie w tym roku, gdy ukoronowaniem Toruńskiego Festiwalu Książki 
będzie ogłoszenie werdyktu jury XXIX edycji konkursu zwieńczone koncertem kle-
zmerskiego zespołu Max Klezmer Band.

Wydawać by się mogło, iż muzyka etniczna nijak się ma do poezji, a jednak… 
Obie są niezastąpione w wyrażaniu uczuć i emocji. Idealnie się ze sobą kompo-
nują. I tym razem zabiorą nas w kraje dalekiego wschodu, czyli przybliżą nam 
nową płytę zespołu MKB Live. Będzie to istna feeria muzycznych barw - mie-
szanka muzyki żydowskiej, bałkańskiej i jazzowej. To połączenie tradycji i no-
woczesności sięga w głąb duszy odkrywając wspólną kulturową i artystyczną 
tożsamość narodowościową, co potwierdza również angielsko-francusko-polski 
skład zespołu.

Wrażeń muzycznych nie da się opowiedzieć - trzeba tę muzykę usłyszeć i to na 
żywo. A gdy zamknie się oczy słychać muzykę wokół, a dźwięki poszczególnych 
instrumentów wypełniają całą przestrzeń.

23 listopada / poniedziałek / godz. 19:00 / Sala Mała / wstęp wolny

24 listopada / wtorek / godz. 19:00 / Sala Mała / wstęp wolny

25 listopada / środa / godz. 19:00 / Sala Mała / wstęp wolny

26 listopada / czwartek / godz. 19:00 / Sala Mała / wstęp wolny

mmopole.pl
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27 października / wtorek / godz. 19:00 

18 listopada / środa / godz. 19:00 / Art 

15 grudnia / wtorek / godz. 19:00 / Ar

22

FOURS collective - następcy Możdżera

Skład:
Michał Salamon - piano 
Stanisław Plewniak - saksofony / wokal
Zbigniew Szwajdych - trąbka
Krzysztof Augustyn - kontrabas
Szymon Madej - perkusja 

Jesienią w Dworze Artusa rozpocznie się nowy cykl edukacyjny, poświęcony najcieka-
-wszym zagadnieniom historii sztuki dawnej. Raz w miesiącu podczas półtoragodzinnego 
wykładu w popularny sposób prezentowany będzie jeden niezwykły aspekt z szerokich dziejów 
nowożytnej sztuki. Wielcy mistrzowie, wielkie dzieła, niewyjaśnione zagadki, nieznane anegdoty 
i ciekawostki - to wszystko czekać będzie na chętnych, którzy zjawią się w Artus Cinema.

Każdy wykład wzbogacony multimediami (zdjęciami, mapami, filmikami) prowadzony będzie w przy-
stępny sposób, który z pewnością zachęci do dalszego, samodzielnego zgłębiania poruszanej problematyki. 

Cykl zainauguruje opowieść poświęcona jednemu z najwybitniejszych włoskich malarzy okresu baroku,  
jakim bez wątpienia był Michelangelo Merisi da Caravaggio. Dlaczego uważano go za największego łotra wśród 
malarzy, czy prawdą jest, że zabił człowieka, co sprawiało że jego sztuka porażała współczesnych i czy rzeczywiście 
był gejem? Na te i na inne pytania szukajcie odpowiedzi już 27 października. 

Kolejne wykłady dotyczyć będą równie pasjonujących tematów. 18 listopada bohaterem spotkania będzie jeden 
z największych artystów w historii świata: Leonardo da Vinci. Kim był w istocie? Co kryje się za jego dziełami i ży-
ciem? Dlaczego pisał lustrzanie i nie kończył dzieł? To tylko niektóre pytania na jakie postaramy się odpowiedzieć 
podczas kolejnej prelekcji.

Ostatnie w tym roku spotkanie ze sztuką poświęcone będzie pasjonującej historii jednego z najcenniejszych dzieł 
znajdujących się w polskich zbiorach. Portret młodzieńca pędzla Rafaela, to zrabowane przez nazistów arcydzieło, 
które przed wojną zdobiło krakowskie Muzeum Czartoryskich. Jak doszło do kradzieży i gdzie dziś może się znajdo-
wać malowidło, o tym wszystkim posłuchać będzie można podczas grudniowego spotkania.

 bilety: 35 zł norm
alny, 30 zł ulgow

y

MIKOłAJKI Jazzowe 
27 października / wtorek / godz. 19:00 / Artus Cinema / wstęp wolny

18 listopada / środa / godz. 19:00 / Artus Cinema / wstęp wolny 

15 grudnia / wtorek / godz. 19:00 / Artus Cinema / wstęp wolny

235 grudnia / sobota / godz. 18:00 / Sala Wielka 

Sztuka w Artusie 
- od piramid do abstrakcji

Muzyka FOURS collective to niebanalna mozaika melodii, która otwiera przed 
słuchaczem przestrzeń pełną światła i emocji w najczystszej postaci. To nie-
ustanny eksperyment łączenia ze sobą brzmień i gatunków trafiający w naj-
czulsze zakamarki duszy każdego odbiorcy. Drum’n bass i muzyka klasyczna, 
jazz i etno, funk i brzmienia elektroniczne to tylko początek długiej listy gatun-
ków, które zostają tutaj wrzucone do jednego tygla.

FOURS collective to nie tylko półfinaliści 7 edycji Mam Talent, ale także lau-
reaci Konkursu Instytutu Muzyki i Tańca na Jazzowy Fonograficzny Debiut 
Roku 2014. Ich płyta Treez, która ukazała się 8 marca 2014 roku, zdobyła uzna-
nie radiowych osobowości, takich jak Piotr Metz, Jan Ptaszyn Wróblewski,  
Antoni Krupa i inni.

W ramach Mikołajek Jazzowych w Dworze Artusa usłyszymy materiał wła-
śnie z tego debiutanckiego albumu. Spodziewajmy się także niespodzianek, 
a przede wszystkim niepowtarzalnego zderzenia indywidualnej energii muzy-
ków, która z niespotykaną siłą emanuje wokół, wciągając odbiorców w muzy-
-czne peregrynacje.

Po pierwsze - grupa genialnych instrumentalistów, których wirtuozeria nie jest 
jedynym atutem. Ich umiejętność sprawnego łączenia jazzu z innymi gatunkami 
przynosi niesamowite efekty, w aranżacjach odnajduje się wpływy funku, 
muzyki etnicznej i klasycznej. Po drugie - genialny wokal. Są na sali miłośnicy 
Kuby Badacha? Jeśli tak, to zaczarowani zostaniecie przez warsztat i barwę 
Staszka. 

soulbowl.pl
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Leonardo da Vinci



FORTE  ARTUS  FESTIVAL  2015 

17 grudnia / czwartek / godz. 19:00 / Sala Wielka / wstęp wolny

20 grudnia / niedziela / godz. 18:00 / Sala Wielka / bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy

Centrum Kultury Dwór Artusa po raz kolejny włącza się w organi-
zację Dni Grzegorza Ciechowskiego, festiwalu poświęconego osobie 
przedwcześnie zmarłego lidera Republiki. W ramach tegorocznej edycji 
przygotowaliśmy dwa wydarzenia. 

Pierwszym będzie spotkanie z Anną Sztuczką i Krzysztofem Janiszew-
skim, autorami książki My Lunatycy. Rzecz o Republice. To pozycja napisa-
na przez fanów kultowego, toruńskiego zespołu Republika. Zawiera wywiady 
m. in. z menadżerami grupy, rodziną, przyjaciółmi muzyków i przede wszystkim 
z... fanami zespołu. Ich wspomnienia nie tylko pokazują fenomen legendarnej gru-

py, ale także podkreślają, jak ważnym zespołem w ich życiu była i jest Republika. Pod-
czas spotkania autorzy opowiedzą o pracy nad książką, a także zdradzą wiele intrygu-
jących historyjek, o których nawet najzagorzalsi miłośnicy zespołu nie mieli pojęcia.

Drugim wydarzeniem, którego nie można przegapić to koncert, który odbędzie się na 
zakończenie Dni Ciechowskiego. Wystąpią dwie utalentowane artystki Dobrawa Czo-
cher i Hanna Rani. 25 września ukazała się ich debiutancka płyta z klasycznymi aran-

żacjami utworów lidera Republiki. Podchodząc w zupełnie nowy sposób do piosenek 
Ciechowskiego, w bezpretensjonalny sposób młode artystki nadały doskonale znanym 
utworom drugie muzyczne życie.

Na płycie Biała flaga, dziewczyny starały się pokazać Grzegorza Ciechowskiego przez ich 
własne ja. Klasyczne wykształcenie, akustyczne instrumenty, zupełnie inne czasy i środowi-
sko, w których przyszło im dorastać, sprawiły że otrzymaliśmy piosenki, które chociaż znamy 
bardzo dobrze, są dla nas czymś zupełnie nowym. Wysłuchamy więc całkiem innych aranża-

cji : Mamony, Odchodząc, Telefony czy Śmierć na pięć. 
W Dworze Artusa (w którym Grzegorz Ciechowski odbywał pierwsze próby)  

piosenki te z pewnością zabrzmią wyjątkowo, a my po raz kolejny będziemy  
mogli docenić ich niezwykłą siłę oddziaływania.

Skład:
Hanna Rani - fortepian, aranżacje

Dobrawa Czocher - wiolonczela 

przyjemność e-zakupów

Zrób zakupy przez internet na: www.e-piotripawel.pl

TERAZ JESZCZE wwwygodniEJ
w  ToRUniU i okoliCACh

kilkanaście tysięcy
produktów, kilkaset 

hitów cenowych

dostawa 
do 4 godzin 

od momentu 
złożenia zamówienia

niskie koszty 
dostawy już

od 10 zł

ceny jak 
w tradycyjnym 

sklepie Piotr i Paweł

przy zamówieniu

powyżej 250 zł 
dostawa gratis
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Dni Grzegorza Ciechowskiego
  w Dworze Artusa
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26 października / poniedziałek / godz. 19:00 / Artus Cinema /*

3 listopada / wtorek / godz. 18:30 / Galeria Artus /*

4 listopada / środa / godz. 19:00 / Sala Wielka  /*

16 listopada / poniedziałek / godz. 19:00 / Artus Cinema  /*

W naszym jesienno - zimowym programie także mi-
łośnicy przyrody znajdą coś dla siebie. Podczas spo-
tkań z cyklu OBIEKTYWnie o przyrodzie, który jest czę-
ścią VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Fil-
mu Przyrodniczego Sztuka Natury Toruń 2015, uznani 
przyrodnicy opowiadają o swojej pasji bezkrwawych ło-
wów. Radzą też jak zostać podglądaczem przyrody, któ-
ry z wielkim szacunkiem i ostrożnością uwiecznia dzi-
ką naturę. 26 października posłuchamy prelekcji Marka 
Trzeciaka, zaś 16 listopada na wszystkich miłośników 
fauny i flory czekać będzie niespodzianka, spotkanie 
z Tomaszem Ogrodowczykiem.

Amatorzy sztuk wizualnych również nie powinni czuć 
się zawiedzeni. 3 listopada w Galerii Artus zagości wy-
stawa Śnić na Jawie/Daydreaming Studia Tworzywo pro-

wadzonego przez Sławomira Jasienieckiego. Zobaczymy 
zarówno autorskie dzieła, jak i prace będące hołdem dla 
wielkiego artysty Zdzisława Beksińskiego. A wszystko 
pulsujące wrażliwością, surrealizmem i automatyzmem 
wykreowane przez umysły rządne eksperymentów na 
każdym polu.

W naszym artusowym programie nie zapomnieli-
śmy także o melomanach. 4 listopada Dwór Artusa wraz 
z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym po raz kolej-
ny organizuje koncert In Memoriam. Wspomnienie po-
święcone będzie Markowi Wakarecemu, wieloletniemu 
dyrektorowi Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który 
w 2011 roku zginął tragicznie w wypadku samochodo-
wym. W koncercie wezmą udział przyjaciele - muzycy, 
którzy wykonają ulubione utwory zmarłego.

Inne wydarzenia 
w Dworze Artusa

Konferencja i bal Twoich marzeń 

w Dworze Artusa!
Wynajmij jedną z reprezentacyjnych sal i ciesz się kompleksową obsługą eventu!

 trzy sale o zabytkowych i niepowtarzalnych wnętrzach, przystosowane do różnego 

typu spotkań (w tym zasiadanych z udziałem nawet 350 osób)  nowoczesne nagłośnie-

nie (system liniowo wyrównany Nexo) wraz z mikrofonami bezprzewodowymi  ekran 

o wymiarach 427 x 320 cm  projektory multimedialne (NEC 4100 z teleobiektywem 

[6200 ANSI], Sharp XG-C55X [3000 ANSI])  monitor plazmowy 50” na statywie  specja-

listyczne oświetlenie sceniczne  dostęp do bezprzewodowego Internetu  zaplecze ga-

stronomiczne  klimatyzację, szatnię wraz z obsługą  profesjonalną obsługę technicz-

ną eventu (realizator nagłośnienia i oświetlenia)  salka kinowa (na 46 osób) z profesjo-

nalnym sprzętem kinowym i multimedialnym (system dolby surround 7.1)

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Wydawca: 

Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń, 

sekretariat@artus.torun.pl, tel. 56 655 49 39, faks 56 655 49 59 / Dyrektor: Marek Pijanowski, 

/ Teksty: Iwona Kalinowska, Bogumiła Przeperska, Łukasz Wudarski / Zdjęcia: Michał Andrysiak, 

Kama Czudowska, Agnieszka Herman, Honorata Karapuda, Marek Pijanowski, Jacek Smarz, Łukasz 

Wudarski, prywatne archiwa wykonawców, materiały prasowe. / Druk: Graffiti BC, Ryszard Gregro-

wicz, Równinna 11/13 87-100 Toruń, Toruń 2015

Salka Kinowa
Sala Malinowa

Sala Mała
Sala Wielka Kafeteria Struna światła

MIASTO TORUń

 /*  wstęp wolny
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7 października - 22 listopada / Galeria Artus / Sala Wielka
Forte Artus Festival (dokładny program oraz ceny biletów na 
drugiej stronie okładki)
5 października (poniedziałek)  / godz. 18:00 / Artus Cinema

Filmowe poniedziałki - Jeziorak / bezpłatne wejściówki do 
odbioru w kasie Dworu Artusa pół godz. przed seansem
13 października (wtorek)  / godz. 16:30 / Sień Dworu Artusa 

Zwiedzanie Dworu Artusa / bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy
19 października (poniedziałek)  / godz. 18:00 / Artus Cinema

Filmowe poniedziałki / bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie Dworu Artusa pół godz. przed seansem
26 października (poniedziałek)  / godz. 19:00 / Artus Cinema

OBIEKTYWnie o przyrodzie / * / **
27 października (wtorek) / godz. 19:00 / Artus Cinema

Sztuka w Artusie - wykład / * / **
2 listopada (poniedziałek)  / godz. 18:00 / Artus Cinema

Filmowe poniedziałki / bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie Dworu Artusa pół godz. przed seansem
3 listopada (wtorek) / godz. 18:30 / Galeria Artus

Śnić na Jawie/Daydreaming - Studio Tworzywo i Sławomir 
Jasieniecki / *
4 listopada (środa) / godz. 19:00 / Sala Wielka. 

In memoriam: Koncert pamięci Marka Wakarecego / *
10 listopada (wtorek)  / godz. 16:30 / Sień Dworu Artusa

Zwiedzanie Dworu Artusa / bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy
16 listopada (poniedziałek) / godz. 19:00 / Artus Cinema 

OBIEKTYWnie o przyrodzie / */**
18 listopada (środa)  / godz. 19:00 / Artus Cinema 

Sztuka w Artusie - wykład / */** 
19 listopada (czwartek)  / godz. 18:30 / Sala Mała

Czwartek z filozofią - Filozofia, a fantazja sterowania  
klimatem / dr hab. Ewa Bińczyk - wykład / *
23 listopada (poniedziałek) / godz. 19:00 / Sala Mała

TFK - Stefan Chwin: spotkanie / *
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Informator redagowany jest z wyprzedzeniem, w programie planowanych imprez mogą wystąpić zmiany./ *
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24 listopada (wtorek) / godz. 19:00 / Sala Mała
TFK - Anna Janko: spotkanie / *
25 listopada (środa), godz. 19:00 / Sala Mała 

TFK - Wojciech Burszta: spotkanie / *
26 listopada (czwartek) / godz. 19:00 / Sala Mała

TFK - Hanna Kowalewska: spotkanie / *
7 listopada (piątek) / godz. 19:00 / Sala Wielka

Max Klezmer Band na zakończenie Konkursu Poetyckiego 
bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy
2 grudnia (środa) / godz. 18:30 / Sala Wielka 

Świat i okolice - Iran kraina tysiąca i jednej nocy - Krzysztof Kro-
pisz / bilety: 2 zł normalny; emeryci, uczniowie, studenci - /*
5 grudnia (sobota) / godz. 18:00 / Sala Wielka 

Mikołajki Jazzowe - FOURS collective / bilety: 35 zł normal-
ny, 30 zł ulgowy
7 grudnia (poniedziałek) / godz. 18:00 / Artus Cinema 

Filmowe poniedziałki / bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie Dworu Artusa pół godz. przed seansem
8 grudnia (wtorek) / godz. 16:30 / Sień Dworu Artusa 

Zwiedzanie Dworu Artusa / bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy
9 grudnia (środa) / godz. 19:00 / Sala Mała 

Dziewczyny na start! - Katarzyna i Anna Karpa - spotkanie / *
10 grudnia (czwartek) / godz. 18:30 / Sala Mała 

Czwartek z filozofią - Czym jest godność? / prof. dr hab. Miro-
sław Żelazny - wykład /*
14 grudnia (poniedziałek) / godz. 18:00 / Artus Cinema 

Filmowe poniedziałki / bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie Dworu Artusa pół godz. przed seansem
15 grudnia (wtorek) / godz. 19:00 / Artus Cinema 

Sztuka w Artusie - wykład / */**
17 grudnia (czwartek) / godz. 18:30 / Sala Mała 

Dni Ciechowskiego: My Lunatycy. Rzecz o Republice - spotka-
nie autorskie / *
20 grudnia (niedziela) / godz. 18:00 / Sala Wielka 

Dni Ciechowskiego: Dobrawa Czocher i Hania Rani - Biała 
Flaga / bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy

www.artus.torun.pl

Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Broniewskiego 6/3

tel. 56 637 18 60
www.sztukpieknych.pl miejsca postojowe - sprzedaż na raty, wynajem

brutto za m2

MIESZKANIA

od 3996 zł

 

netto za m2

LOKALE BIUROWE
I UŻYTKOWE

od 3500 zł


