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/starosta toruński
mirosław graczyk

/dyrektor dworu artusa
marek pijanowski

/marszałek  
województwa 
kujawsko-pomorskiego
piotr całbecki 

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!

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.  
to ambitne kulturalne przedsięwzięcie silnie 
wpisało się w kalendarz najważniejszych 
imprez. 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 mogę 
wspierać i polecać wszystkim tegoroczną 
edycję Forte ArtuS FeStivAlu.
Wszystkim uczestnikom, widzom oraz 
wykonawcom, życzę niezapomnianych 
wrażeń.

/prezydent miasta torunia
michał zaleski
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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 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! 

Cykl 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 FeStivAl. Zaczynajmy!
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DZIENNIK TORUŃSKI
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toruŃ

województwo  
kujawsko-pomorskie

starostwo powiatowe



wszystkie imprezy odbywać się będą w dworze artusa w toruniu program/październik 3

bz wbk press foto 2015 /WerNiSAŻ 

jowita budnik /SPotKANie/ Paulina Błaszkiewicz - prowadzenie

Koncert na 20-lecie Dworu artusa 

Koncert pod patronatem starosty toruńskiego Mirosława Graczyka

8 października/czwartek/godz.19:00/sala wielka

10-11 października/sobota-niedziela/godz.10:00-15:00, 11:00-15:00/Galeria artus

16 października/piątek/godz.19:00/sala wielka

Filmografię aktorki - Jowity Budnik znają dwa pokolenia. dojrzałe, które pamięta pierwszy emitowany w telewizji serial W labiryncie i to nieco młodsze,  
śledzące w kinie Plac Zbawiciela, Papuszę czy Jeziorak. wszystkie role, w jakie wciela się budnik są wymagające i sugestywne.

*Bezpłatne wejściówki do odBioru w kasie dworu artusa od 2 października. ilość miejsc ograniczona! jednej osoBie przysługują maksymalnie 2 wejściówki.

artur andrus wystąpi na rozpoczęcie Forte Artus Festivalu. Śpiewać będzie swoje piosenki i jak zawsze,  
w przypadku tego artysty, znaczącą rolę odgrywać będzie jego niebanalna konferansjerka i inteligentne poczucie humoru!  

od lat w dworze artusa prezentowane są wyniki najważniejszego polskiego konkursu fotografii prasowej.  
nagrodzone zdjęcia w konkursie fotografii prasowej BZ WBK Press Foto 2015 będzie można zobaczyć w galerii artus. 

9 października/piątek/godz.18:30/Galeria artus

11 października/niedziela/godz.18:00/sala wielka

warsztaty fotograficzne bz wbk press foto 

wielbicieli dobrej fotografii i wszystkich, którzy pragną doskonalić swój warsztat Bz wBk i dwór artusa zapraszają na dwudniowe bezpłatne warsztaty fotograficzne,  
które poprowadzi juror konkursu waldemar kompała. informacje o warsztatach są dostępne na stronie internetowej konkursu www.bzwbkpressfoto.pl

tomasz sianecki polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter i publicysta kojarzony z programem Szkło kontaktowe spotka się z publicznością. autor i gospodarz wielu programów 
telewizyjnych i radiowych. wspaniały gawędziarz. podczas spotkania w toruniu opowie widzom nie tylko o swojej pracy, autorytetach i tajnikach nowoczesnego dziennikarstwa,  
ale z pewnością uraczy nas także osobistymi anegdotami.

tomasz sianecki /SPotKANie/ tomasz Pasiut - prowadzenie

piotr rogucki solo /KoNCert 

wojtek Mazolewski Quintet /KoNCert

Klancyk - gra „Dziady” /KoNCert

aga Zaryan /piosenki niny simone 

będzie to niemal dwugodzinny występ o charakterze kameralnego spektaklu muzycznego z elementami narracji, charakteryzacją, scenografią i wizualizacjami.  
usłyszymy zestaw utworów z solowych płyt piotra roguckiego w aranżacjach na gitarę akustyczną i instrumenty klasyczne.

aga zaryan jest rozpoznawalną w świecie wokalistką jazzową. jej koncerty słyną z niezwykłej atmosfery oraz mistrzowskiego poziomu wykonywanej muzyki.  
swój sukces zawdzięcza znakomitym umiejętnościom wokalnym i charyzmie scenicznej. w toruniu zaśpiewa Piosenki Niny Simone. 

23 października/piątek/godz.19:00/sala wielka

25 października/niedziela/godz.19:00/sala wielka

29 października/czwartek/godz.19:00/sala wielka

woJtek mazolewski to na polskiej scenie jazzowej postać niezwykła i człowiek, który na nowo wprowadził jazz do kultury popularnej. gitarzysta basowy   
i kontrabasista jazzowy, jeden ze współtwórców yassu. znany także jako lider zespołu Pink Freud. projektem woJtek mazolewski Quintet udowadnia,  
że jazzem można się bawić, a gatunek ten cały czas ekscytuje.

absolutna rewelacja! niezwykły występ mistrzów tzw. impro, grupy KlancyK. zespół ten jest jedną z pionierskich grup improwizacji 
komediowej w polsce. autorskie  spektakle zawsze powstają na bieżąco, bez przygotowania - zainspirowane podpowiedziami 
publiczności. wspólnie z KlancyKiem grali już m.in. - janusz gajos, leszek balcerowicz, maciej stuhr, mariusz szczygieł i wielu innych.

artur andrus /KoNCert PreZyDeNCKi 

7 października/środa/godz.19:00/sala wielka

Bezpłatne  wejŚciówki*

wstęp wolny

wstęp wolny

bilety  40/45 zł

bilety  40/45 zł

bilety  25/35 zł

bilety  55/60 zł

ZaPisY: biuro@bzwbkpressfoto.pl

wstęp wolny
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11 listopada/środa/godz.19:00

wydawca eXpress media sp. z o.o., bydgoszcz, ul. warszawska 13, tel. 52 32 60 733 prezes zarządu dr tomasz wojciekiewicz redaktor naczelny artur szczepański  
dyrektor sprzedaży adrian basa   sprzedaż anna kapusta, a.kapusta@nowosci.com.pl, tel. 693 463 185 projekt i skład dagmara potocka-sakwińska

4
kayah - 20 lat płyty „kamień” /KoNCert 

Grażyna Brodzińska i orkiestra Kameralna pod dyrekcją tomasza chmiela

olga tokarczuk /SPotKANie/ Justyna Sobolewska - prowadzenie

Kortez - „Bumerang” /KoNCert

5/listopada/czwartek/godz.20:00/sala wielka

6 listopada/piątek/godz.19:00/sala wielka

14 listopada/sobota/godz.18:00

15 listopada/niedziela/godz.19:00

8 listopada/niedziela/godz.18:00

17 listopada/wtorek/godz.19:00

22 listopada/niedziela/godz.18:00

/organizatorzy/

kayah. jej głos jest wart każdej ceny. nie szczędzi sił na żadnym koncercie. podczas Forte Artus Festivalu powraca po dwudziestu latach ze swoją płytą Kamień. 
zważywszy że dwór artusa także obchodzi w tym roku dwudziestkę będzie to wyjątkowy koncert.

wybitni wokaliści - dorota miśkiewicz i kuBa Badach oraz marek napiórkowski - wirtuoz gitary i seBastian frankiewicz  
- jeden z bardziej wszechstronnych perkusistów, we wspólnym koncercie Narciarze. dobra muzyka, mistrzowskie wykonanie, 
urocze poczucie humoru. i… być może jedyna okazja, aby posłuchać kubę badacha grającego na basie.

Dorota Miśkiewicz feat. Kuba Badach - „narciarze” /KoNCert  

>>> KoNCert

dobry smak, wiedza i sprawność pisarska, filozoficzna głębia i sztuka opowiadania - to atrybuty pisarskie olgi tokarczuk. publiczność czeka 
wielka uczta literacka! dodatkowo tym znakomitsza, że spotkanie prowadzić będzie wybitna krytyczka literacka justyna sobolewska.

spotkanie z aleksanderem doBą - podróżnikiem, który samotnie przepłynął ocean. mówi o sobie, że nie jest sportowcem tylko turystą, a tak naprawdę zdobywa 
najważniejsze nagrody podróżnicze, od Kolosów po tytuł Podróżnika Roku National Geographic. co więcej, zdobywa świat! kajakiem.

wielka osobowość sceniczna! zaskakuje silnym operowym głosem. obdarzona mianem Nicka Cave`a w spódnicy.  
rykarda parasol - mistrzyni połączenia rock-noir z melancholijnymi brzmieniami powraca do artusa z zupełnie nową płytą. 
pod względem instrumentalnym i aranżacyjnym  to najbardziej rozbudowane dzieło w całym dorobku artystki. 

kortez to tegoroczne odkrycie radiowej Trójki! obdarzony jest wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem, z którego umiejętnie korzysta.  
prawdopodobnie jeden z największych wschodzących talentów na naszym rynku. jego utwór Zostań już stał się przebojem. 

koncert z największymi przebojami operetkowo-musicalowymi w wykonaniu grażyny BrodziŃskieJ, której towarzyszyć będzie orkiestra kameralna pod dyrekcją tomasza chmiela. 
w programie Czardasz z operetki Perła z Tokaju, słynna Perichola czyli Aria ze śmiechem, a także piosenki współczesne i te niezapomniane z okresu międzywojnia jak: Sexappel, Miłość Ci 
wszystko wybaczy oraz Już nie zapomnisz Mnie. 

aleksander doba /SPotKANie

irena santor /KoNCert  

rykarda Parasol /KoNCert  

irena 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 - ponadczasową. mijają lata, a jej piosenki są wciąż aktualne i nadal brzmią z tą samą ogromną siłą, 
gromadząc na koncertach kilka pokoleń słuchaczy spragnionych wartościowych tekstów i dobrej muzyki.

bilety  45/50 zł

bilety  45/50 zł

bilety  80 zł

wstęp wolny

wstęp wolny

sponsor koncertu

sponsor koncertu

bilety  35/40 zł

bilety  40/45 zł

bilety  15/20 zł

wszystkie imprezy odbywać się będą w dworze artusa w toruniuprogram/listopad
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instytucja  
finansowana ze środków  

Gminy Miasta toruńmiasto 
toruŃ

Kasa biletowa czynna:  
pon. - pt. w godz. 12-18

Bilety dostępne również: 
Centrum Kultury Dwór Artusa,  

toruń, rynek Staromiejski 6
Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez internet

www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa


