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Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Drodzy Państwo!

Żadne inne polskie miasto nie kocha się w gwiazdach mocniej niż Toruń. 
Fundamentem tej postawy jest oczywiście tradycja kopernikańska, która ułatwia 
nam cierpliwą obserwację nieba i znajomość wybranych gwiazd. Ta swoboda 
w poruszaniu się po świecie astronomii w jakimś sensie wyjaśnia także toruńską 
sympatię dla artyzmu i gwiazd show-biznesu. Odczujemy to zapewne podczas 
tegorocznych Koncertów pod Gwiazdami. Możemy być pewni, że będą one 
prawdziwą ozdobą toruńskiego lata 2015.
Za wysoką klasą Koncertów pod Gwiazdami stoi prestiż Dworu Artusa: miejskiej 
instytucji kultury świętującej w tym roku 20-lecie swojej działalności. Ale gwiazdy 
polskiej muzyki jaśnieją przecież własnym blaskiem. W cyklu Koncertów pod 
Gwiazdami spotkamy się z nimi pod otwartym niebem, dlatego sobie i im możemy 
zatem zadedykować Kopernikańską maksymę: „A cóż piękniejszego nad niebo, które 

przecież ogarnia wszystko, co piękne!”. To prawdziwa pochwała lata i jego gwiazd.

Szanowni Państwo
Koncerty pod Gwiazdami to jedna z najciekawszych letnich 
propozycji kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim. 
Kolejny raz Centrum Kultury Dwór Artusa zaprasza do Torunia na 
niezwykłe wydarzenie. Od 26 czerwca do 7 sierpnia w malowniczym 
otoczeniu gotyckiej starówki i amfiteatru Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu, wystąpią prawdziwe gwiazdy muzyki.
Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny wyróżnia się 
stylistyczną różnorodnością. Katarzyna Groniec, Maria Peszek, 
Agnieszka Chylińska, Ania Dąbrowska, a także Ryszard Rynkowski 
i trzej artyści związani z Toruniem, czyli Mariusz Lubomski, 
Adam Nowak i Maciej Tacher to imponujący skład. Z pewnością 
zagwarantują nie tylko rozrywkę na najwyższym poziomie, ale 
także chwile refleksji i artystycznych wzruszeń. 
W tym roku Centrum Kultury Dwór Artusa kończy 20 lat. To wielki 
zaszczyt, że z okazji jubileuszu tej ważnej dla regionu i Torunia 
placówki mam możliwość objęcia patronatem koncertu niezwykłej 
artystki, którą jest Anna Maria Jopek.
Życzę mieszkańcom i odwiedzającym nasz region turystom 
prawdziwej muzycznej uczty pod gwiazdami.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowni Państwo
Już po raz drugi mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa 
na jeden z Koncertów pod Gwiazdami. W festiwalowym 
alfabecie będzie to litera Z, jak Zakończenie. Jednak sierpniowy 
koncert, zamykający cykl naszych wakacyjnych spotkań z kulturą 
w gościnnym amfiteatrze Muzeum Etnograficznego, z pewnością 
będzie niezapomniany, ponieważ wspólnie z Ryszardem 
Rynkowskim będziemy świętować Jego Jubileusz.
To jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców – pianista, 
kompozytor i znakomity głos. Koncert będzie więc wyjątkową 
okazją, by wrócić na chwilę do czasów, gdy z radioodbiorników 
płynął Bananowy song i wspólnie z bohaterem wieczoru 
zanucić piosenki, które znaczyły jego artystyczną drogę. Bogata 
dyskografia artysty, platynowe płyty, nagrody i wyróżnienia na 
wielu festiwalach gwarantują wspaniałą zabawę.
Wszystkich mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz 
wakacyjnych gości naszego regionu serdecznie zapraszam i życzę 
niezapomnianych wrażeń!

Mirosław Graczyk
Starosta Toruński

Kochani!
Zawsze na przełomie lipca i sierpnia astronomowie patrzą w niebo. 
Jak wszyscy wiedzą, to czas Perseidów, które potocznie nazywamy 
spadającymi gwiazdami. Zanim jednak zaczniemy wypatrywać tego 
astronomicznego zjawiska, gwiazdy będziemy mieć na wyciagnięcie 
ręki. W Artusie, podczas letniego festiwalu. Co tydzień bowiem 
przez niemal dwa miesiące, pod rozgwieżdżonym niebem, grzać się 
będziemy w blasku gwiazd, które wystąpią podczas Koncertów  
pod Gwiazdami, festiwalu który na dobre zagościł na kulturalnej 
mapie Torunia. 
Tegoroczna edycja ma charakter specjalny. Dwór Artusa kończy 
bowiem 20 lat i wraz z Państwem chcemy świętować ten okrągły 
jubileusz. Dlatego na firmamencie sceny, niczym wielki wybuch 
rozbłysną muzyczne osobliwości. Będzie kobieco i męsko, zmysłowo 
i drapieżnie, poetycko i zawadiacko, z humorem i całkiem na 
poważnie. A co najważniejsze, żeby obserwować te kosmiczne 
niemal zjawiska, nie potrzebny będzie żaden teleskop, ani luneta. 
Wystarczy, że tego lata zawitacie do Torunia, do Dworu Artusa!
Do zobaczenia na koncertach!

Marek Pijanowski
Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa
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Rykarda Parasol 2013

Moya Brennan 2013

Mela Koteluk 2014

Nigel Kennedy 2014

26 czerwca - 7 sierpnia l Amfiteatr Muzeum Etnograficznego, Rynek Starego Miasta

Regulamin imprezy dostępny na www.artus.torun.pl

Odbierz 
nagrodę 
nawet

do 150 zł

Zapraszamy do oddziałów w Toruniu: ul. Krasińskiego 2 
ul. Łyskowskiego 18/4, ul. Kościuszki 34,  
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4, ul. Grudziądzka 93

   ABC koncertów 
           pod gwiazdami

Lokalizacja imprez

A

B

C

Artusowy letni festiwal już na stałe wpisał

się w wakacyjny pejzaż Torunia. Z roku na rok

przybywa mu zwolenników i z każdą edycją

staramy się o interesujące niespodzianki.

W tym roku atrakcji również nie zabraknie,

co więcej - są powody do świętowania! Można

śpiewać „Sto lat” i wystrzelić szampana,

bowiem Dwór Artusa obchodzi okrągłe

urodziny. 

Z okazji 20-lecia rozdajemy prezenty w postaci koncertów podczas letniego 
festiwalu. Główny upominek będzie na Państwa czekał już 26 czerwca na Rynku 
Starego Miasta. To trzech gentelmanów, którzy po raz pierwszy spotkają się 
na jednej scenie - Mariusz Lubomski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) i Maciej Tacher 
(Manchester). Usłyszymy stare utwory w nowych aranżacjach i zaskakujących 
wykonaniach. Duża dawka emocji i niezwykły klimat balansujący między poezją 
śpiewaną, rockiem i onirycznymi piosenkami gwarantowane. Do tego doskonale 
znani muzycy: Bartosz Staszkiewicz (Sofa), Michał Rybka, Kacper Stolarczyk 
(K. Napiórkowski, P. Przybysz), Michał Bryndal (Voo Voo). Nic dodać, nic ująć. 
Tym wydarzeniem pragniemy podziękować naszej publiczności, która w pogodę 
i niepogodę uczestniczy w naszych muzycznych imprezach i tym samym zaprosić 
na kolejne koncerty w ramach KPG… A przeniesiemy się w lipcu do zacisza 
Muzeum Etnograficznego, gdzie sceniczny popis da Maria Peszek, która zabierze 
nas w muzyczną podróż po swoich największych hitach. Będzie coś starego, coś 
nowego, coś pożyczonego, coś innego, ale nie obejdzie się bez niespodzianek. 
Bo Marię Peszek można kochać, albo nienawidzić, ale nie można pozostać 
obojętnym.

Bez emocji nie pozostaniemy również w drugą sobotę lipca po koncercie 
Katarzyny Groniec, która nada liryczną aurę piosenkom Agnieszki Osieckiej. 
Program ZOO został tak dobrany, by przypomnieć najbardziej lubiane evergreeny 
poetki, jak również zaskoczyć widzów jej mniej znanymi tekstami. A wszystko 
to wzbogacone o ciekawe wizualizacje, które nadadzą wydarzeniu formę 
muzycznego spektaklu i będą kontrastować z kolejnym punktem festiwalu… 
Mianowicie z show Agnieszki Chylińskiej i jej The Best of. Spodziewajmy się 
połączenia rockowego pazura z przyjemną dla ucha, ambitną muzyką taneczną. 
A przekrój repertuaru będzie szeroki - od Modlishki do Modern Rocking, ostatniej 
solowej płyty artystki. Syntetyczny materiał zaprezentuje również 24 lipca 
Ania Dąbrowska. Będzie to nie lada gratka dla tych, którzy w domowym zaciszu 
z nostalgią odsłuchują jej największych hitów, jak również dla tych, ciekawych 
nowej odsłony Ani. Zaprezentuje ona bowiem przedsmak nowej płyty i tym 
samym udowodni, iż to pop najwyższej próby, z klasą i charakterem. 

Czegóż brakuje podczas tegorocznych Koncertów pod Gwiazdami? Otóż jazzu! 
Wraz z początkiem sierpnia zapewni go szalony kwartet Anny Marii Jopek i jej 
znakomici muzycy z Krzysztofem Herdzinem i Robertem Kubiszynem na czele. 
Całości dopełni multiinstrumentalista - Piotr Nazaruk. To nieszablonowa, 
rozśpiewana i widowiskowa  formacja, w której muzycy grają na niezliczonej 
liczbie instrumentów, które z lekkością i łatwością zmieniają w trakcie utworów, 
wyraźnie się tym bawiąc. Moc wrażeń gwarantowana, tak na spotkaniu 
z Anną Marią Jopek, jak i z Ryszardem Rynkowskim, którego występ zwieńczy  
7 sierpnia artusowy festiwal. Festiwal, który rozpoczynamy i kończymy 
jubileuszem. Wykonawca tak dobrze znanych przebojów, jak Kobiety lubią brąz, 
Dary losu czy Życie jest nowelą świętuje w ten sposób lata spędzone na scenie. 
Zapewniamy ogromną dawkę energii i doskonałej zabawy połączonej z nutką 
sentymentalnych nastrojów.
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Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet!
Zwroty biletów na Koncerty pod Gwiazdami możliwe tylko w Dworze Artusa.



Gramy
dla kultury

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

. ˛

„Muzyka jest ucieczką. Jest idealnym światem,

w którym możemy poukładać wszystko tak, jak

 byśmy chcieli to słyszeć, możemy stworzyć przestrzeń

 idealną.” Do tego idealnego świata muzyki 

już na początku sierpnia zaprosi nas Anna Maria Jopek,

 autorka tych słów. Wraz z nią na scenie pojawią się

 doskonale znani toruńskiej publiczności Krzysztof

 Herdzin, Piotr Nazaruk i Robert Kubiszyn. Ów kwartet

 to najwszechstronniejsza, najbardziej szalona

 i nieszablonowa formacja z jaką pracuje 

Anna Maria Jopek.

Pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

bile
ty: 70/ 8

0 zł

02
sierpnia
21:00

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

SzAlony KWArTeT  

Anny Marii Jopek

Każdy zna jazzującą twarz wokalistki, jednak nie każdy wie, iż żaden z jej dotychczasowych 
projektów nie jest tak rozśpiewany i widowiskowy. Muzycy grają na niezliczonej liczbie 
instrumentów, które z lekkością i łatwością zmieniają w trakcie utworów, wyraźnie się 
tym bawiąc. Kolory mienią się i przenikają, a muzyka wymyka się konwencjom, gatunkom 
i formom, zdaje się nie mieć żadnych ograniczeń. Zabawa i wielkie wyzwanie muzyczne idą 
w parze. Czy są Państwo w stanie to poczuć? 

Jakość wirtualna zwykle ujmuje jakości live, dlatego też warto uczestniczyć w Koncertach 
pod Gwiazdami, bowiem wrażeń nie zabraknie. Zwłaszcza z takimi Gwiazdami jak 
Anna Maria Jopek i jej muzycy. Tam czeka na Państwa  
ta idealna przestrzeń, gdzie poukładane będzie wszystko tak, jakbyśmy chcieli to usłyszeć.

SKłAD zeSPołu:
Anna Maria Jopek - śpiew
Krzysztof Herdzin - fortepian
Robert Kubiszyn - kontrabas
Piotr Nazaruk - flety, piszczałki, cytra

Gramy
dla kultury

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

. ˛

NIEDZIELA

Bilety dostępne: Kasa biletowa Dworu Artusa
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Charyzmatyczna Maria Peszek wraz ze swoim mistrzowskim zespołem będzie 

po latach, kolejny raz, gościem Koncertów pod Gwiazdami!

SKłAD zeSPołu:
Maria Peszek - wokal
Michał „Fox” Król - instr. klawiszowe
Artur Hołuszko - gitara akustyczna, mandolina
Jurek Zagórski - gitary
Pat Stawiński - bas
Kuba Staruszkiewicz - perkusja

Skandalistka Maria P. bile
ty: 35 / 4

5 zł

03
lipca
21:00

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

P I Ą T E K

Maria Peszek rozpoczęła karierę muzyczną w 2005 roku tworząc widowisko muzyczne 
i płytę Miasto mania. To właśnie z tym projektem ostatni raz gościła w Dworze Artusa 
podczas dwunastej edycji Koncertów pod Gwiazdami. W dwa lata później wyszła 
druga płyta długogrająca Marii Peszek, zatytułowana Maria Awaria. Obie cieszyły się 
uznaniem krytyki, a przede wszystkim publiczności, i ugruntowały mocną pozycję 
bardzo rozpoznawalnej wokalistki i, można powiedzieć, swego rodzaju performerki.
Niewątpliwym sukcesem była ostatnia płyta Jezus Maria Peszek. Po jej wydaniu 
artystka zagrała trzy trasy koncertowe. Imponującą w sumie ilość - około 90 
koncertów. Nagrała w tym czasie płytę „live”. To wszystko pokazuje skalę sukcesu,  
jaki kolejny raz osiągnęła.
Co usłyszymy podczas drugiego koncertu festiwalu? Przekrojowy materiał, coś 
starego, coś pożyczonego, coś innego, ale znając Marię, na pewno nie obejdzie się 
bez niespodzianek. Bo Marię Peszek można kochać albo nienawidzić, ale nie można 
pozostać obojętnym.

„To niesamowite uczucie, gdy stoisz na scenie i widzisz takie żywiołowe reakcje, kiedy 
ludzie śpiewają głośniej niż ty. Taki emocjonalny odbiór publiczności pokazuje, że to co 
robię ma sens. Jeśli otrzymuję tak olbrzymi odzew z tamtej strony, to wiem, że warto 
było się narażać, znosić ataki i iść własną drogą.”
Maria Peszek

„

Bilety dostępne: Kasa biletowa Dworu Artusa

24
lipca
21:00

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

bile
ty: 45 / 5

5 zł

P I Ą T E K

Pop z klasą - PrzeDSMAK noWej 

Ani Dąbrowskiej 

Jak przystało na letni festiwal Koncerty pod Gwiazdami i idący za tym 
muzyczny mix, nie może zabraknąć popowego koncertu wysokiej klasy. 
A zapewni go wokalistka obecna na polskiej scenie już od ponad dekady. 
Ma w swym dorobku pięć znakomicie przyjętych płyt i - choć od ostatniego 
albumu minęły już trzy lata - Ania Dąbrowska, bo o niej mowa, w ostatnim 
czasie nie próżnowała. Nowe inspiracje, współpraca z uznanymi muzykami, 
niezliczona ilość koncertów w efekcie doprowadziły do całkowicie nowego 
i unikalnego repertuaru, którego pełne spektrum usłyszymy w klimatycznym 
entourage’u Muzeum Etnograficznego. 
Dla ciekawych nowej odsłony Ani, artusowy koncert będzie idealną okazją 
potwierdzającą, iż wokalistka nie stoi w miejscu, nieustannie poszukuje 
i rozwija się muzycznie. Dla tych zaś, którzy z nostalgią odsłuchują 
w domowym zaciszu hitów laureatki Idola - dobre wiadomości! - nie 
zabraknie ich podczas lipcowego koncertu! Ania Dąbrowska z programem 
The best of i zapowiedzią nowej płyty, która nota bene powstaje w słynnym 
studiu Polskiego Radia S-4, gdzie powstały najważniejsze dokonania 
Republiki, Maanamu, Soyki czy Nosowskiej, udowodni że to pop najwyższej 
próby, z klasą i charakterem.

Nie ma chyba lepszego miejsca do zaprezentowania premierowego

materiału niż zielony amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Ania Dąbrowska właśnie tutaj wystąpi z zupełnie nowymi piosenkami

zapowiadającymi nowy album.

SKłAD zeSPołu:
Ania Dąbrowska - śpiew
Robert Cichy - gitara
Łukasz Korybalski - trąbka
Jacek Szafraniec - bas
Marcin Ułanowski - perkusja
Marcin Cichocki - klawisze

koncerty pod gwiazdami 20156   
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bile
ty: 50 / 6

0 zł17
lipca
21:00
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Jedna z najgłośniejszych i najbardziej

rozpoznawalnych osobowości

polskiej sceny muzycznej i show biznesu.

Jej kariera należy do najbardziej

kontrowersyjnych i zaskakujących. 

Kiedyś rockmenka, skandalistka i autorka

depresyjnych tekstów. A teraz, 

Agnieszka Chylińska, również autorka

książek dla dzieci, juror w talent show

i wokalistka popowo-dancowa.

Motyl i Modliszka

Agnieszka 
Chylińska 
z zeSPołeM
The best of…
Zaczynała jako osiemnastoletnia sensacja, brzydkie, ale 
utalentowane kaczątko sceny rockowej u boku takich wyjadaczy 
jak Tkaczyk czy Skawiński w zespole O.N.A.  
Każda z ich płyt pokryła się platyną.  
W 2007 r. zachwyciła wszystkich duetem z Katarzyną 
Nosowską, kiedy wykonały utwór PJ Harvey Angelene. Solowo 
rozkwitła w pięknego łabędzia pokazując wyczucie trendów 
w debiutanckiej płycie Modern Rocking. 
Książki Chylińskiej osiągnęły miano bestsellerowych, a jej debiut 
- Zezia i Giler rozszedł się w ponad stutysięcznym nakładzie. 
Telewidzowie kojarzą ją jako dowcipną jurorkę w Mam Talent  
oraz Małych Gigantach. Prywatnie to niezwykle ciepła,  
pełna dystansu osoba i matka trójki dzieci.
Jej toruński koncert będzie połączeniem rockowego pazura 
z przyjemną dla ucha, ambitną muzyką taneczną. Usłyszymy 
także nastrojowe ballady śpiewane niepowtarzalnym 
i niepodrabialnym głosem. Jej koncert będzie niespodzianką, 
ciekawym miksem gatunkowym, który zostanie wzbogacony  
przez jej charyzmatyczną osobowość. Jesteśmy  
przekonani, że nie będziecie Państwo mieli dość!  
Zapraszamy na spotkanie z prawdziwą Gwiazdą.

Kiedy pojawiła się Agnieszka, wszystko się zmieniło. 
Poza tym miała świetny wokal i niezwykłą charyzmę. 

Nie było przedtem w Polsce wokalistki, która w ten 
sposób opisywałaby stany swojego umysłu.  

Były ciężkie momenty tej współpracy, przechodziliśmy 
różne fazy, nie we wszystkim się zgadzaliśmy, ale chyba 

ważne jest, że zrobiliśmy pięć płyt, które po O.N.A. 
zostały. Do dziś nie ma w Polsce zespołu, który grając 
muzykę trudną i pozornie niekomercyjną, osiągnąłby  

taką popularność. 
Grzegorz Skawiński

„

Bilety dostępne: Kasa biletowa Dworu Artusa

PRES - grupa deweloperska to firma specjali-
zującą się w budownictwie mieszkaniowym 
na terenie województwa kujawsko-pomor-
skiego. Jej najnowszą realizacją jest osiedle 
„Sosnowy Las”. Inwestycja ta, to zespół bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Strzałowej 17-19 w Toruniu. Teren ten zlo-
kalizowany jest w lewobrzeżnej części miasta, 
usytuowany mniej więcej w równej odległości 
od obu toruńskich przepraw przez Wisłę. 

Główny atut stanowi las o powierzchni ok.  
1 hektara znajdujący się na terenie osiedla. 
Dodatkowym plusem inwestycji jest adapta-
cja na przedszkole budynku wojskowego, 
przeznaczonego do ochrony przez konser-
watora zabytków. Oprócz osiedla Sosnowy 
Las w Toruniu, PRES jest współinwestorem 
Osiedla Sztuk Pięknych, w planach ma także 
inwestycję Centropolis przy ul. Sz. Chełmiń-
ska w Toruniu.

Ceny już od 3.996 zł brutto

W ofercie dostępne mieszkania od 37 m2 do 90 m2

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
ul. Szosa Chełmińska 28

tel. 504099770
tel. 797185770
tel. 505997434

www.pres.com.pl

www.sztukpieknych.pl



SKłAD zeSPołu:
Katarzyna Groniec - śpiew
Łukasz Sobolak - perkusja
Tomasz Pierzchniak - kontrabas
Łukasz Damrych - klawisze

bile
ty: 35 / 4

5 zł

11
lipca
21:00

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

S O B O T A

Królowa poezji śpiewanej

Katarzyna Groniec 
zoo. PioSenKi AgnieSzKi oSieCKiej

Katarzyna Groniec to artystka, którą od lat publiczność szczególnie ceni 

za zdolności interpretacyjne i nadawanie utworom lirycznej aury. 

Jej koncerty są zawsze bardzo emocjonalne i elektryzujące. 

Sama zaś wokalistka emanuje subtelnością, klasą i wdziękiem.

07
sierpnia
21:00

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

bile
ty: 65 / 7

5 zł

P I Ą T E K

Polski Joe Cocker w Toruniu!
Ryszard Rynkowski 

z zeSPołeM 

Ryszard Rynkowski - piosenkarz, kompozytor, pianista, jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców swoim występem 
zakończy Koncerty pod Gwiazdami 2015. Mamy nadzieję, że ten wokalista o znakomitym, mocnym głosie, z repertuarem 
bogatym w mnóstwo hitów, dostarczy publiczności odpowiednią dawkę doskonałej zabawy połączonej z nutką 
sentymentalnych nastrojów. 
Błyskawicznie kojarzony jest z takimi przebojami jak: Dziewczyny lubią brąz, Dary losu, Życie jest nowelą. Ale zanim do tego 
doszło jako solista pojawił się w 1987 roku. Wcześniej występował w amatorskich i półzawodowych zespołach m.in. Victoria 
Singers. Z formacji tej powstała, niezwykle popularna pod koniec lat siedemdziesiątych, grupa VOX, z którą związany był 
przez osiem lat. 
Obsypany wieloma nagrodami. W tym jedną z najbardziej prestiżowych - Grand Prix za całokształt działalności artystycznej. 
Obecnie, w dorobku artysty, tylko płyta Intymnie nie osiągnęła jeszcze statusu Platynowej Płyty tak jak jej poprzedniczki, ale 
jest już Złotą Płytą i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce również uzyska status Platynowej. 
Dla sceptycznych, których nie przekonuje las nagród, Złote i Platynowe Płyty, mamy informację będącą postawieniem kropki 
nad i. W grudniu 2001 roku odbył się w Teatrze Wielkim w Warszawie wspólny koncert Ryszarda Rynkowskiego i Joe Cockera. 
A artyści tego formatu występują tylko z wybranymi z wybranych.

Błyskawicznie kojarzony jest z takimi przebojami jak: Dziewczyny lubią brąz, Dary losu, 

Życie jest nowelą. Koncert Ryszarda Rynkowskiego - wokalisty o znakomitym, mocnym głosie,

z repertuarem bogatym w mnóstwo hitów, zakończy Koncerty pod Gwiazdami 2015!

„
Groniec nie tylko nie poniosła klęski, ale tę klasykę bardzo, bardzo odświeżyła. Tym jednym 
występem wpuściła sporo powietrza do nurtu piosenki aktorskiej, uwspółcześniła, a nawet 
przypomniała niektóre utwory. I wszystko z pełną elegancją i szacunkiem dla tradycji gatunku.
Rafał Zieliński, Gazeta wyborcza

Bilety dostępne: Kasa biletowa Dworu Artusa

W Toruniu w ramach festiwalu Koncerty pod Gwiazdami wystąpi z programem 
Zoo, który jest unikalnym spotkaniem z utworami Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy 
takie przeboje jak m. in.: Wielka woda, Nim wstanie dzień czy Uciekaj moje serce 
w iście aktorskim wykonaniu. Poza tymi wszystkimi znanymi i wielokrotnie 
odtwarzanymi piosenkami, Groniec zaprezentuje kompozycje mniej znane, które 
wielu z pewnością zaskoczą.
Oprócz samego wokalu mistrzyni piosenki aktorskiej, widowisko będzie 
wzbogacone o ciekawe wizualizacje, a całość będzie miała formę muzycznego 
spektaklu.

koncerty pod gwiazdami 20158   

- Koncert JubileuszowyPod Patronatem Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka



wstę
p wolny26

czerwca
20:00

Scena plenerowa na Rynku Starego Miasta w Toruniu

P I Ą T E K
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Z okazji 20-lecia Dworu Artusa oraz rozpoczęcia Koncertów pod Gwiazdami 

na plenerowej scenie ustawionej na Rynku Starego Miasta w Toruniu wystąpi

trójka niezwykłych muzyków od dawna związanych z Toruniem. Mariusz Lubomski,

Adam Nowak i Maciej Tacher jeszcze nigdy nie spotkali się na jednej scenie. 

Teraz z inspiracji Dworu Artusa trzej gentelmani zaprezentują swoje utwory 
w zupełnie nowych aranżacjach. Ich przygotowaniem zajął się Bartosz Staszkiewicz, 
muzyk związany z takimi zespołami jak Sofa czy Tworzywo.
Czego możemy się spodziewać po tym koncercie? Z pewnością dużej dawki emocji 
i niezwykłego klimatu balansującego między poezją śpiewaną, rockiem i piosenkami 
onirycznymi, zabarwionymi dużą dozą ironii i autoironii. Toruńscy muzycy 
zaprezentują też swoją zupełnie inną twarz, częstokroć odmienną od tej znanej 
z przekazów medialnych. Dla publiczności oczywiście najważniejszym będzie fakt,  
że usłyszy ona świetne piosenki. 
Będą nie tylko znane przeboje takie jak Spacerologia, Oczy tej Małej, Nie skreślaj 
mnie i W wielkim mieście, ale także utwory, które jeszcze zupełnie się nie osłuchały, 
jak chociażby Love pod Prąd czy To nie mój Kot. Podczas koncertu nie zabraknie też 
niespodzianek, które na pewno spodobają się zgromadzonej publiczności. 

Trzej muszkieterowie 
TORUńSKIEJ SCENy MUZyCZNEJ na 20-lecie Dworu Artusa

Lubomski
Nowak 
Tacher

miejsce spotkań praktyków

www.wsb.pl

Sprawdź aktualną promocję

studia podyplomowe i MBA

•   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.

      WyKonAWCy:
Mariusz Lubomski - śpiew
Adam Nowak - gitara, śpiew
Maciej Tacher - gitara, śpiew
Bartosz Staszkiewicz - aranżacje, klawisze
Michał Rybka - bas
Kacper Stolarczyk - gitara
Michała Bryndal - perkusja
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20 lat minęło...         

jak jeden dzień

Pracownicy Dworu Artusa 2015

Centrum Kultury Dwór Artusa od momentu powstania jest

miejscem dla Torunia ważnym. To tutaj gościli tacy wielcy

jak: Czesław Miłosz, Jonathan Caroll, Andrzej Wajda, Wiliam

Wharton, Marek Grechuta, Artur Rojek, Nigel Kennedy i wielu

innych. Niezależnie od tego kto był dyrektorem, wszyscy

starali się, by było różnorodnie i aby instytucja odpowiadała

na aktualne potrzeby mieszkańców Torunia. Bo to oni zawsze

byli i są dla nas najważniejsi. 

Przez te dwadzieścia lat każdy z zarządzających wniósł swoje 
indywidualne piętno, nie tylko w zakresie wydarzeń artystycznych, 
ale także inwestycji. Począwszy od zadaszenia kafeterii, 
zamontowania windy dla niepełnosprawnych aż po zakup 
nowoczesnego nagłośnienia i wybudowanie salki kinowej. 
Każdy jubileusz to dobra okazja do podsumowań. Tym bardziej, 
że placówki kulturalne niejako z definicji są miejscami, w których 
odbija się to czym żyje społeczeństwo. Śledząc historię Dworu 
Artusa można prześledzić historię Torunian. Ich fascynacje 
i potrzeby. To jak zaczęło zmieniać się miasto i jak ewoluowało 
myślenie o kulturze, która przechodzi obecnie wielkie zmiany, 
grawitując w kierunku wielozmysłowości. 
Jak sama nazwa mówi Centrum Kultury powinno być miejscem  
dla kultury wyjątkowym. To ona powinna być na piedestale. I to też 
Dwór Artusa czyni, stawiając ją zawsze na pierwszym planie.
Zespół instytucji do całego zagadnienia wydarzeń artystycznych 
od kilku lat podchodzi metodycznie i… naukowo. Zlecono badania 
i ankiety, które miały i wciąż mają za zadanie dobrze poznać gust 

Maciej Maleńczuk

Artur Rojek

Red Box

Ray Wilson

publiczności. Dzięki nim może powstawać program, którego  
celem jest łączenie oczekiwań z wypełnianiem kulturalnej misji. 
Dlatego w Dworze Artusa jest przede wszystkim różnorodnie. 
To właśnie tutaj możemy podziwiać intrygujący melanż 
koncertów, spotkań i okazjonalnych eventów. Jest to miejsce i dla 
Kasi Nosowskiej i dla Leszka Możdżera, dla Raya Wilsona i Nigela 
Kennedy’ego, dla Zbigniewa Wodeckiego i dla CeZika, dla Artura 
Rojka i Jaromira Nohavicy. I właśnie dlatego instytucja organizuje 
wydarzenia, które z jednej strony respektują gusta stałej 
publiczności, z drugiej zaś odkrywają przed nią twórców wartych 
poznania, takich jak Rykarda Parasol czy Julia Marcell.
Ale w Dworze Artusa goszczą nie tylko koncerty. Są imprezy 
dla dzieci (Noc z Harrym Potterem, Dzień Gier Planszowych - 
Graciarnia), frapujące spotkania z autorami i postaciami kultury 
(takimi jak: Robert Więckiewicz, Andrzej Stasiuk, Jerzy Bralczyk 
czy ks. Adam Boniecki), a także różne nietypowe eventy (wystawa 
niewidzialnych zwierząt). A to przecież nie koniec. Wciąż bowiem 
zespół Dworu planuje i wymyśla nowe wydarzenia, po to by  
nie było nudno.
Jedną z ostatnich realizacji jest kameralna salka kinowa, która 
służy przede wszystkim edukacji filmowej, nie tylko młodych 
widzów. Co miesiąc można także zupełnie za darmo uczestniczyć 
w Filmowych poniedziałkach, podczas których widzowie oglądają 
kultowe filmy, każdorazowo poprzedzone prelekcją filmoznawcy.
Życie kulturalne Dworu Artusa trwa przez cały rok, od 20 lat. Dzięki 
Wam droga publiczności. Dlatego prosimy żebyście zostali z nami. 
My odwdzięczymy się tym co, potrafimy najlepiej: organizowaniem 
wciąż nowych, zaskakujących wydarzeń na najwyższym poziomie. 
Tak, abyście zawsze mogli znaleźć u nas coś ciekawego.Justyna Steczkowska



Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

W y D A W C A : 
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, Karolina Pańka, Bogumiła Przeperska, Łukasz Wudarski, zdjęcia: Robert Berent, Szymon Brodziak, Edek, Martyna Gumuła, Łukasz 
Klimkiewicz, Małgorzata Litwin, Marcin Kydryński, Mariusz Murawski, Grzegorz Olkowski, Ewa Pijanowska, Marek Pijanowski, Hanna Prus, Ryszard Szczepankiewicz, Jacek Smarz, 
Łukasz Wudarski, Izabela Urbaniak, prywatne archiwa wykonawców, materiały prasowe, Toruń 2015

Dorota Miśkiewicz

Aga Zaryan

Kuba Badach

Wojtek Mazolewski Quintet

Mela Koteluk

Festiwal w tym roku jest wyjątkowy.  
Z okazji jubileuszu 20-lecia przygotowaliśmy 
program iście urodzinowy. Będzie dużo dobrej 
muzyki, świetne spotkania i niezliczona ilość 
zaskakujących niespodzianek. Nie wszystkie 
możemy już zdradzić, ale rąbka tajemnicy 
uchylimy. Miłośnicy muzyki z pewnością będą 
usatysfakcjonowani. Podczas festiwalu pojawią 
się bowiem artyści o uznanej już pozycji i twórcy 

wschodzący, którzy dopiero co zdobywają sławę. 
Mela Koteluk, Aga Zaryan, Kuba Badach w duecie 
z Dorotą Miśkiewicz, Wojciech Mazolewski 
Quintet, Leski… to tylko malutka cząstka tego,  
co czekać nas będzie jesienią.
Ale Forte Artus Festival to nie tylko muzyka. 
To również kolejna edycja wystawy BZ WBK Press 
Foto, a także spotkania. Jak zawsze komponujemy 
program tak, aby usatysfakcjonowani byli 

zarówno miłośnicy literatury, filmu jak i polskiego 
życia publicznego. Na jakie pasjonujące spotkania 
może liczyć publiczność tej jesieni? Na pewno 
zawita do nas Olga Tokarczuk, która opowie nie 
tylko o swojej ostatniej monumentalnej powieści 
zatytułowanej Księgi Jakubowe. Niezwykle 
zapowiada się też październikowe otwarcie 
festiwalu, na które szykujemy dużą niespodziankę. 
Jaką? Szczegóły już wkrótce na naszej stronie 
internetowej oraz profilu facebookowym.

Koncerty pod Gwiazdami to nie jedyna ważna pozycja w kalendarzu Dworu Artusa.

Naszym innym sztandarowym wydarzeniem jest jesienny Forte Artus Festival. 
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Kujawsko-Pomorska
Izba Adwokacka
w Toruniu

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu    /    TORUŃ 2014

ADWOKATURA z dorobkiem 300 lat historii 
gotowa na nowe wyzwania

�CHRONIMY I BRONIMY 
przed sądami w sprawach 
cywilnych, karnych, rodzinnych, 
gospodarczych, administracyjnych, 
pracowniczych, z zakresu 
ubezpieczeń społecznych

�WSPIERAMY wszystkich  
przedsiębiorców i każdego 
obywatela, stowarzyszenia  
i fundacje  

�POMAGAMY w mediacjach  
i negocjacjach 

�ZAPEWNIAMY bieżącą obsługę  
prawną

  GWARANTUJEMY dyskrecję,  
solidność i zaangażowanie   

Kujawsko-Pomorska  
Izba Adwokacka
ul. Rynek Staromiejski 17 
87-100 Toruń 
tel. 56 622 42 37 
email: sekretariat@ora.torun.pl

Wyszukiwarka adwokatów zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej  
Izbie Adwokackiej: www.ora.torun.pl/adwokaci

2015



Konferencja i bal Twoich marzeń w Dworze Artusa!
Wynajmij jedną z reprezentacyjnych sal i ciesz się kompleksową obsługą eventu!

Instytucja finansowana  
ze środków Gminy Miasta Toruń

 Sala Malinowa

 Kafeteria Struna Światła

 Salka kinowa

 Sala Lustrzana 

 Sala Wielka 

   trzy sale o zabytkowych i niepowtarzalnych  
wnętrzach, przystosowane do różnego typu spotkań  
(w tym zasiadanych z udziałem nawet 350 osób) 
   nowoczesne nagłośnienie (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
    specjalistyczne oświetlenie sceniczne
    dostęp do bezprzewodowego Internetu
    zaplecze gastronomiczne
    klimatyzację, szatnię wraz z obsługą
    profesjonalną obsługę techniczną eventu  
(realizator nagłośnienia i oświetlenia)
   salka kinowa (na 46 osób) z profesjonalnym  
sprzętem kinowym i multimedialnym  
(system dolby surround 7.1)

Zapewniamy:

 Sala Mała


