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7 lipca 
sobota

godz. 19:30 /40-50 zł/ 
dziedziniec

Ratusza Staromiejskiego
 

13 lipca 
piątek

godz. 19:30  /30-40 zł/ 
dziedziniec

Ratusza Staromiejskiego

20 lipca 
piątek

godz. 19:30  /40-50 zł/ 
dziedziniec

Ratusza Staromiejskiego

29 lipca 
niedziela

godz. 20:30  /80-90 zł/ 
dziedziniec

Ratusza Staromiejskiego

3 sierpnia 
piątek

godz. 19:30  /30-35 zł/
Sala Wielka Dworu Artusa

    

Bilety w kasie Dworu Artusa   
pon.- pt. w godz. 12:00 - 18:00  
oraz godzinę przed koncertem

„TRiBuTe To AnDRzej zAuchA.   
  oBecnY”
Kuba Badach - śpiew
jacek Piskorz - piano
Marcin Górny - piano
Robert Luty - perkusja 
Paweł Puszczało - kontrabas
Grzech Piotrowski - saksofony 
Przemysław Maciołek - gitara

projekt specjalny „SoBReMeSA”
Anna Maria jopek - śpiew
Marek napiórkowski - gitara 
henryk Miśkiewicz - saksofon
Yami - gitara basowa, śpiew
Marito Marques - perkusja
Krzysztof herdzin - piano

„ALe”
Dorota Miśkiewicz - śpiew
Tomasz Kałwak - instrumenty klawiszowe
Artur Lesicki - gitary
Robert Kubiszyn - git. bas., kontrabas
Łukasz Żyta - perkusja

„STRunY nA zieMi”
Włodek Pawlik - fortepian
Lora Szafran - śpiew
Marek Bałata - śpiew
Robert Więckiewicz - deklamacja 
Paweł Pańta - kontrabas
cezary Konrad - perkusja 
Mikołaj Wielecki - perkusjonalia 

Koncert pod patronatem
Prezydenta Miasta Torunia
Michała Zaleskiego

„ARchiPeLAGo”
Grzech Piotrowski - saksofon
Tomasz Lipert - gitara
Michał Barański - kontrabas
Grzegorz Grzyb - perkusja

World Music

Koncerty odbywać się będą
na dziedzińcu Ratusza 

Staromiejskiego
bez względu na pogodę

www.artus.torun.pl
polub nas na facebooku           
www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa

Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Miasto Toruń

program 2012
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jazz festival
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