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llll••�iI!l! czwartek, godz. 19:00 
JOANNA TRZEPIECIŃSKA & Bogdan Hołownia - koncert 
rąd: ____ miejsce: __ _ 

••IEE!ll piątek, godz. 19:00 
GRZEGORZ TU RNAU - koncert 
rąd: __ miejsce: __ 

•••ml:!! środa, godz. 19:00 
KRZYSZTOF ZIEMIEC - spotkanie 

piątek, godz. 19:00 
LESZEK MOŻDŻER - Zaduszki Jazzowe 
rąd: ___ miejsce: __ _ 

•••9lill niedziela, godz. 18:00 
GRZEGORZ HALAMA - spotkanie 

••mm piątek. godz. 19:00 
GRAŻYNA DOBROŃ - spotkanie 

•••Illill niedziela, godz. 19:00 
JUSTYNA STECZKOWSKA - koncert 
rąd: ______ miejsce: __ _ 

·--�li czwartek, godz. 19:00 
TEATR MALKO /Węgry/ 

•••mll niedziela, godz. 19:00 
PIOTR MACHALICA - koncert 
rąd: ___ miejsce: __ 

••om pi11tek, godz. 19:00 
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MAJA KLESZCZ & INCARNATIONS - koncert 
rąd: ___ miejsce: __ _ 

,�!jełt�e:d:z�1e1a, godz. 18:00 
I� TA KALICIŃSKA - spotkanie 
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Kasa blleto- <ąnMI 12l00-18ł00 
oraz godzi"' przed k 
Dwór Artusa, Rynek 5mrónllłlJll!llł1 
tel.56 6554929,bl� 

11.11 
godz. 19:00 
Sala Wielka 

15.11 
godz. 19:00 
Sala Mała 

18.11 
godz. 19:00 
Sala Wielka 

23.11 
godz. 19:00 
Sala Wielka 
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Maja Kleszcz - śpiew 
Wojciech Krzak - gitara, skrzypce, chórek 
Paweł Mazurczak - kontrabas, chórek 
Mariusz Obijalski - fortepian, organy, harmonijka 
Hubert Zemler - perkusja, chórek 

MAŁGORZATA KALICIŃSKA - spotkanie wstęp wolny 25.11 i 
godz. 18:00 ' !  

Sala Wielka Kią'ina Obara - prowadzenie 

28.11 
goclz.20:00 
Sala Wielka Ray Wilson - -kal, gitara akustyczna 

Dariusz Tarczewski - Instrumenty klawiszowe 
Barbara Szelitgiewlcz - skrzypce 
Aliqa ChrZlfszcz - skrzypce 
Steve Wilson - gitara akustyczna, wokal 

www.facebook.com/CentrumKulturyOwOl'Artusa 

Solaris Club -oficjalny klub festiwalowy 
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14.10 
godz.19:00 

Marta Maślanka - cymbały 
Sala W'lłłlka Małgorzata Szarlik - skrzypce 

Klaudiusz Baran - akordeon 
Bogdan Kupisiewicz - gitara 

18.10 il 
N 

godz. 18:30 
" 

Galeria Artus 

21.10 .s 
c 

godz.19:00 
Sala Wielka 

25.10 n 
godz. 19:00 
Sala Wielka 

2ę.10 
godz. \9:00 

;, 

SalaWielka 

31.-10 „ 

-godz. 19:00 
""' 

Sala Wielka 

OPAD 

2.11 a 
godz.19:00 
SalaWielka 

,,4.11 - "'Iii 

1 
godz.18:00 
Sala Wielka 

1
9.11 a 

godz.19:00 
Sala Wielka 
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02 s października 2012 FORTE ARTUS FESTIVAL www.nowosci.com.pl 

DES ORIENT I koncert muzyki filmowej Michała Lorenca 

Michał Lorenc to jeden z najciekawszych i najwyżej cenionych kompozytorów muzyki filmowej, nie tylko w Polsce ale i na świecie. Kompozytor współpracuje z folkowym zespołem Des Orient, 

� 
. � 

• 
• 

którego koncert.zainauguruje Forte Artus Festival. Usłyszymy utwory Michała Lorenca z filmów Bandyta, Przedwiośnie, Różyczka, Statyści, Wszystko będzie dobrze, Ojciec Mateusz, 300 mil do nieba. 

• Pokaz fragmentów filmów przypomni pierwotny kontekst wykonywanej muzyki. 

14 października (niedziela) godz. 19.00 Bilety: 45 zł I 40 zł 

BZWBK Press Foto I otwarcie wystawy fotografii 

BZ WBK Press Foto jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii prasowej w Polsce. Jego celem jest pokazanie różnych aspektów codziennego życia w Polsce i na świecie 
- problemów społeanych, ważnych wydarzeń, narodowych sukcesów, ciekawych i inspirujących ludzi oraz inicjatyw. Pokonkursowa wystawa będzie czynna do 4 listopada. 

18 października (czwartek) godz. 18.30 

Wojciech Pszoniak w monodramie Belfer 

W ramach Forte Artus Festiva/u publiczność będzie mogła obejrzeć dwa przedstawienia teatralne. Pierwszym z nich będzie monodram Belfer. Sztuka autorstwa belgijskiego dramaturga Jeana Pierre'a 
Dopagne'a, to historia nauczyciela wykładającego literaturę w szkole dla tzw. trudnej młodzieży. Praca wykonywana do tej pory w poczuciu misji, zmienia się stopniowo w pełną nerwów grę, gdy 
codziennie przychcidzi mu stawiać aoło uczniom mającym za nic wszelkie ideały. W roli tytułowego belfra zobaczymy jednego z najwybitniejszych polskich aktorów - Wojdecha Pszoniaka. 

Monodram wyreżyserowany przez Michała Kwiecińskiego pokazywany był już w kilkudziesięciu krajach na świecie. 

' 
21 października (niedziela) godz. 19.00 

Joanna Trzepiecińska & Bogdan Hołownia I Żarcik a propos I koncert 

Bilety: 45 zł I 40 zł 

Na Forte Artus Festivalu Jolnnt Trzepiedmtą będziemy mogli podziwiać w jednym z jej ulubionych wcieleń. Wystąpi z recitalem Żarcik ó propos, a na fortepianie akompaniować jej będzie Bogdan 

Hołownia. W programie odnajdziemy piękne piosenki Jerzyego Wasowskiego i Jeremiego Przybory oraz mniej znane, jak Już nic ze słowami Jacka Dehnela, muzyką Astora Piauoli czy Tico, tico z 
przezabawnym tekstem Marii Czubaszek. Znamy różne aktorskie kreacje Joanny Trzepiecińskiej: liryane, dramatyane i komediowe. Jest niewątpliwie bardzo wszechstronną artystką. Doceniana i 
lubiana przez widzów, wśród wielu nagród jakimi została uhonorowana jest Złota Kaczka, nagroda przyznawana przez aytelników magazynu Film dla najlepszej aktorki. 

Bilety: 35 zł I 30 zł 

Grzegorz Turnau I Sowie piosenki I koncert 

Grzegorz Turnau i Jacek Królik - znakomity duet doskonale zgranych, uzupełniających się instrumentalistów, wystąpi w programie Sowie Piosenki. W wyniku konferansjerskiego przejęzyaenia: 
Grzegorz Turnau zaśpiewa sowie piosenki zamiast: zaśpiewa swoje piosenki, powstał dość enigmatyany tytuł. Tak więc podaas toruńskiego koncertu krakowski artysta zaśpiewa piosenki swojego 
autorstwa. A że teksty spod jego pióra są wyjątkowo piękne i mądre, skojarzenie z sową - ptakiem będącym symbolem mądrości, jest jak najbardziej uzasadnione. Obok piosenek z repertuaru 
Grzegorza Turnaua, w programie znajdą się także utwory m.in. Billy Joela, Marka Grechuty, Johna Lennona i Kabaretu Starszych Panów. 

26 października (piątek) godz.19.00 Bilety: 75 zł I 70 zł 

Krzysztof Ziemiec I spotkanie prowadzenie I Tomasz Pasiut 

Krzysztof Ziemiec - dziennikarz Wiadomości TVP7. Jest także gospodarzem programu Prawdę Mówiąc na antenie TVP INFO. Pracował w TV Puls, Canal+. Prowadził publicystyany show Mam inne 
zdanie. Znany jest również z cyklu Niepokonani - niezwykłe historie, emitowanego w TVPl i roli narratora w filmie Jarosława Szmidta Jan Paweł li szukałem Was (uhonorowanego Totusem w 2011 roku). 
Jest laureatem 14. edycji najważniejszej polskiej nagrody telewizyjnej Telekamery w kategorii Informacje - osobowość. Spotkanie, które poprowadzi toruński dziennikarz Tomasz Pasiut, będzie bez 
wątpienia okazją do rozmowy o wspó/aesnych mediach, ich roli i znaaeniu w kreowaniu informacji. 

31 października (poniedziałek) godz. 19.00 

Leszek Możdżer I Od Chopina do Komedy I Zaduszki jazzowe 

Należy do ulubieńców toruńskiej publianości. Jego koncerty od lat, niezmiennie, odbywają się przy wypełnionej widowni. Leszek Możdżer podaas Forte Artus Festivalu wystąpi solo z programem 
Od Chopina do Komedy. Twdraość tych wybitnych kompozytorów to bliskie tematy pianisty. Nagrał znakomite płyty Chopin Demain - /mpressions i Komeda (która według miesięanika Jazz Forum 
została ogłoszona Płytą Roku 2011). Te woluminy zapewne mają swoje poaesne miejsce w zbiorach melomanów, ale nic nie zastąpi koncertów. A koncerty Leszka Możdżera to swoiste spektakle 
teatralne, happeningi improwizacji i nie trzeba przekonywać, że warto w nich uaestniczyć. 

2 listopada (piątek) godz. 19.00 Bilety: 90 zł I 80 zł 

Grzegorz Halama I spotkanie prowadzenie I Jarosław Jaros 

Wieaór autorski z Grzegorzem Halamą to świetna okazja do spotkania z jedną z najciekawszych osobowości polskiej sceny kabaretowej. Artysta w barwny i pełen humoru sposób opowie o swojej 
karierze od aasów szkoły podstawowej do dnia dzisiejszego. Gość opowie o fascynacji utworami Stachury, Beatlesów i poaątkach działalności artystyanej. Będzie także aęść spotkania z najbardziej 
znanymi skeaami i piosenkami (Spiworki, Arnold), oraz opowieści o wielu nieznanych zakulisowych anegdotkach. Całość poprowadzi nieodłąany partner sceniany Grzegorza Halamy - Jarosław 

Jaros. 

4 listopada (niedziela) godz. 18.00 

Kasa biletowa aynna: pon.-pt w godz. 12 00-18.00 oraz godzinę przed koncertem - Dwór Artusa, Ryneli StaromlejS� 6, tel. 56 655 49 29, bHety@artus.torun.pl 
www.facebok.com/CentrumKultu�Artusa Solaris Oub - oficjalny klub festiwalowy 

Cl�K. 
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Grażyna Dobroń I spotkanie 
Grażyna Dobroń - polska dziennikarka radiowej Trójki. Prowadzi audycję Dobranocka i Instrukcja obsługi człowieka. Jej audycje cieszą się dużą słuchalnością. Nie dziwi to, bo mówi o tym, co tak 

naprawdę interesuje wszystkich. Jak żyć, co robić, by być sobą w pełni, jak zachować zdrowie, właściwie się odżywiać i odpoczywać. Jej rozmówcami są psychologowie, prawnicy, biznesmeni i lekarze . 

Napisała książkę Instrukcja samoobsługi człowieka inspirującą i użyteaną instrukcję obsługi... codzienności. Podczas spotkania w Dworze Artusa podzieli się swoją wiedzą. Zapewne chętnie odpowie 

na pytania publianości. 

9 listopada (piątek) godz. 19.00 

Justyna Steczkowska I koncert 
Na Forte Artus Festivalu nie zabraknie akcentu jauowego w wykonaniu dobrze wszystkim znanej wokalistki i kompozytorki - Justyny Steakowskiej. W Dworze Artusa wokalistka wykona jeden z 

ostatnich swoich projektów, stworzony z myślą o zaspokojeniu bardzo różnych gustów publianości, ale i tych, którzy potrafią rozsmakować się w dźwiękach jauu i niaym nieograniaonej artystycznej 

interpretacji. Będzie to szaególne wydarzenie, bowiem artystka bardzo rzadko występuje w Toruniu. Dodatkowo program, z którym przyjedzie nie jest zbyt aęsto przedstawiany szerokiemu gronu 

odbiorców. 

11 listopada (niedziela) godz. 19.00 Bilety: 45 zł I 40 zł 

Teatr Malko I Elada Pinio i czas 
Oparty na powieści Kerany Angelovej spektakl Elada Pina i czas zabiera widza w magiczną podróż, w galopujący świat obrazów i myśli. Pozwala na głębokie odaucie intensywności bytu. Znienacka 

widz wkraaa w uniwersum prywatnej mitologii, która działa według własnych zasad i logiki. Przedstawienie węgierskiego teatru nie podlega łatwym klasyfikacjom, balansuje na granicy teatru, 

performansu, baletu i klasyanej sztuki. To misternie skomponowana improwizacja w wykonaniu Gabrielli Hadzikostowej i Nikolaja Iwanowa za pomocą muzyki, słów i twórczej harmonii. 

15 listopada (niedziela) godz. 19.00 Bilety: 25 zł I 20 zł 

Piotr Machalica I Moje chmury płyną nisko 
Piotr Machalica przed festiwalową publianością będzie promował swoją świeżo wydaną płytę Moje chmury płyną nisko. Na krążku znajdują się piosenki napisane przez Jana Wołka specjalnie dla 

tego lubianego aktora i cenionego wokalisty, a także znane utwory należące do klasyki piosenki aktorskiej i poetyckiej, jak choćby Życie to nie teatr do słów Edwarda Stachury ay Alkoholicy z mojej 
dzielnicy do tekstu Wojciecha Młynarskiego. Poruszające i piękne słowa zabrzmią w oprawie muzyanej m.in. Jerzego Satanowskiego czy Paolo Conte. 

18 listopada (niedziela) godz. 19.00 • 

Maja Kleszcz & lncarNations I koncert 

Bilety: 40 zł I 35 zł 

Chwilę po swoim solowym debiucie Maja Klesza została okrzyknięta nadzieją polskiej sceny muzyanej. Obdarzona niezwykłym, mocnym głosem fascynuje i urzeka. Artystka swoją karierę zaaynała 

w Kapeli ze Wsi Warszawa. W 2008 roku wraz z Wojciechem Krzakiem stworzyła projekt lncarNations. Zespół z miejsca stał się zespołem„elitarnym''. Elitarnym w tym znaaeniu, że publiuność zawsze 
może być pewna, że muzycy nie idą na łatwiznę, nie starają się oszukiwać tanimi sztuukami. W programie koncertu usłyszeć będziemy mogli najważniejsze piosenki zespołu, m.in. Nasza Miłość Ma 
Skrzydła uy Rebekę. 

23 listopada (wtorek) godz. 19.00 Bilety: 35 zł I 30 zł 

Małgorzata Kalicińska I spotkanie autorskie prowadzenie I Karina Obara 
Małgorzata Kalicińska - powieściopisarka, scenarzystka i felietonistka będzie gościem ostatniego spotkania w ramach Forte Artus Festivalu. Bohaterka wieczoru jest autorką bestsellerowych 

powieści dla kobiet, z których największy sukces odniosła saga rodzinna, na którą składają się trzy powieści: Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewiskiem i Miłość nad rozlewiskiem. Na bazie tych 

powieści powstał serial z Joanną Brodzik w roli głównej. 

25 listopada (niedziela) godz.18.00 
· 

Ray Wilson & Quartet I GENESIS Classic I koncert 
Koncerty z serii Gensis Classic - Ray Wilson & Quartet przedstawiają największe przeboje Genesis w wykonaniu ostatniego wokalisty tej legendarnej grupy - Raya Wilsona i jego zespołu. Ray 

Wilson został wyróżniony przez Classic Rock Magazin jako jeden z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii, kompozytor, autor tekstów, ceniony zwłaszaa za swoją sceniuną charyzmę 

i zawsze wysoką formę koncertową. Klasę potwierdził współpracą z zespołem Genesis, kiedy to w 1996 roku zastąpił w roli wokalisty Phila Collinsa. Artysta wystąpi w akustyanym koncercie Genesis 

Classic, prezentującym największe przeboje kultowej grupy. Publiczność usłyszeć będzie mogła m.in. takie hity jak: Fo/low you fa/low me, Solsbury Hill Mama, lnvisible touch, In the air tonight, Ripples, 
lnside, Not About Us, ay Another day in paradise. 

28 listopada (środa) godz. 20.00 

Zapewniamy BEZPŁATNY DOJAZD i POWRÓT komunikacją miejską na wydarzenia 

w ramach Forte Artus Festival oznaaone (? (patrz program) 

Podstawą ulgi (ważnej godzinę przed i dwie godziny po imprezie) 

będzie BILET NA KONCERT. 

Bilety: 70 zł I 60 zł 

www.ortus,torun.pl 



D4 s października 2012 

-
-

FORTE ARTUS FESllVAl 

Zapewniamy: 

·trzy sale o zabytkowych i niepowtarzalnych wnętrzach, 

przystosowane do różnego typu spotkań (w tym zasiadanych 

z udziałem nawet 350 osób) 

• nowoaesne 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 sceniane 

• dostęp do bezprzewodowego Internetu 

• zapleae gastronomiczne 

• klimatyzację, szatnię wraz z obsługą 

• profesjonalną obsługę techniczną eventu 

(realizator dźwięku i światła) 

03 FORTE ARTUS FESTIVAL - DZIĘKUJEMY! ro 

Sponsorzy: Patroni medialni: 
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Powiat Toruński 
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ArP-OI 
Mo'łOr Com.pany 

dla Piotr i Paweł 

www.nowosci.com.pl 
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