


Toruń

Czeski bard i autor niezliczonej ilości 
przebojów - Jaromir Nohavica, wystąpi 
w ramach KPG, z jedynym w okresie 
letnim, koncertem na północy Polski. 

Nohavica należy do pieśniarzy, wokół 
których wytwarza się urzekające 
misterium. Brawurowo porusza się 
między folkiem a folklorem. Opowiada 
o życiu i śmierci, ale przede wszystkim 
o tym, co pomiędzy: o miłości, cierpieniu, 
rozterkach i obawach współczesnego 
człowieka, o pięknie otaczającego nas 
świata, drobnych radościach i wielkich 
pasjach.

Artysta swych słuchaczy ujmuje zwykle 
przejrzystością, siłą rymów, prostotą 
i oczywistością swych utworów. Nie bez 
znaczenia jest też wyczucie języka 
czeskiego i bogate słownictwo, gdzie 
zagmatwane konstrukcje literackie 
mieszają się z językiem potocznym, 
a nawet rubasznie podanymi 
wulgaryzmami. Tematyka jego piosenek 
jest niebywale szeroka, a utwory mają 
bardzo zróżnicowany charakter. Są wśród 
nich zarówno poetyckie, pełne zadumy 
ballady, jak i wesołe, pogodne pieśni.

Już 12 lipca w amfiteatrze Muzeum 
Etnograficznego, toruńska publiczność 
będzie miała niepowtarzalną okazję 
usłyszeć nie tylko największe przeboje 
barda, ale także utwory z ostatniej płyty 
(Tak me tu máš), która w naszym kraju 
cieszy się niebywałą popularnością.

Znając wielką sympatię Jaromira 
Nohavicy do Polski i Polaków (artysta 
płynnie mówi po Polsku) możemy być 
pewni, że podczas koncertu w Toruniu 
na pewno nas czymś zaskoczy…

Jaromir Nohavica - The best of…

Skład zespołu:
Jaromir Nohavica - śpiew, gitara, heligonka

Robert Kuśmierski - akordeon

12.07. / sobota / 20:30 / 
amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Jaromir Nohavica 
Pod patronatem Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorkiego Piotra Całbeckiego

bilety: 70 zł (przedsprzedaż)
80 zł (od 4 lipca)

Raz, Dwa, Trzy - zespół obsypany 
nagrodami, z bogatą kartą muzyczną 
i koncertową, zainauguruje 
Koncerty pod Gwiazdami 2014. 
Program wypełniony topowymi 
piosenkami tej grupy 
usłyszymy 4 lipca w amfiteatrze 
Muzeum Etnograficznego.

Należą do klasyki. Znają ich wszyscy. 
Prostotą i szczerością trafiają 
do każdego. Są uniwersalni. Bez 
względu na wiek - swój i odbiorcy, 
potrafią trafić w sedno i uchwycić 
to coś szczególnego, tu i teraz. Ich 
utwory mają niesamowitą zdolność 
pobudzania do rozmowy, otwierają 

umysł i rozwiązują język. Niewiele 
zespołów w Polsce może pochwalić 
się tak bogatą historią wspólnego 
grania. Stale imponują wrażliwością, 
spostrzegawczością i dystansem.

Można powiedzieć, że przyznany 
zespołowi ongiś tytuł Fenomen 

Roku 2007 na dobre przylgnął 
do grupy, która jest faktycznie 
fenomenem na polskiej scenie 
muzycznej. Szczególnie zaś 
fenomenalne są ich koncerty 
i wypowiedzi Adama Nowaka 
podczas nich! 

Trudno  
nie wierzyć w…

Raz, Dwa, Trzy!

Skład zespołu:
Adam Nowak - gitara, śpiew

Grzegorz Szwałek - pianino elektryczne, akordeon

Jacek Olejarz - perkusja

Jarek Treliński - gitara elektryczna, akustyczna

Mirek Kowalik - gitara basowa, kontrabas

4.07. / piątek / 20:30 / 
amfiteatr Muzeum Etnograficznego

RAZ, DWA, TRZY
The best of
bilety: 40 zł (przedsprzedaż)
50 zł (od 30.06.)

Projekt Grechuta to nie tylko tytuł 
albumu zespołu Plateau zawierającego 
nowatorskie aranżacje piosenek Marka 
Grechuty, ale przede wszystkim pełna 
emocji i wzruszeń trasa koncertowa, 
na której gościnnie występuje 
plejada polskich artystów. To właśnie 
materiał z tej płyty będziemy mieli 
okazję usłyszeć w lipcu w Toruniu. 
W amfiteatrze Muzeum Etnograficznego 
zabrzmią utwory Marka Grechuty 
w zupełnie innych, awangardowych 
wersjach, które na pewno zaskoczą 
niejednego słuchacza. Dodatkowo 
na scenie pojawią się także zaproszeni 

goście. W Toruniu piosenki Grechuty 
zaśpiewają także Martyna Jakubowicz 
i Krzysztof Kiljański.

Plateau & Martyna Jakubowicz i Krzysztof Kiljański 
Grechuta na nowo

18.07. / piątek / 20:30 /  
amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Plateau
& Martyna Jakubowicz 

i Krzysztof Kiljański
Projekt Grechuta

bilety: 35 zł (przedsprzedaż) 
45 zł (od 11 lipca)

Skład zespołu:
Michał Szulim - śpiew

Martyna Jakubowicz i Krzysztof Kiljański - śpiew

Skład zespołu:
Robert Janowski - śpiew

Agata Dąbrowska, Zbyszek Fil - śpiew

Zbyszek Kaute, Michał Polubiec - gitara

Adam Kram - perkusja

Michał Grott - gitara basowa

Tomasz Filipczak - piano 
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 - miasto wielkiego 
astronoma. Gdzież więc jak nie tu 
organizować Koncerty pod Gwiazdami 
z udziałem gwiazd! W okresie wakacji 
czeka toruńską publiczność i turystów 
odwiedzających gród Kopernika wiele 
atrakcji muzycznych. Zapewnią je 
artyści znani i uznani, utalentowani 
i charyzmatyczni. Na scenie 
amfiteatru Muzeum Etnograficznego 
wystąpią muzycy światowej sławy. 
Nigel Kennedy z zespołem Kroke, 

którego wirtuozerskie koncerty cieszą 
się zasłużonym poważaniem. Kolejna 
znakomitość to Jaromir Nohavica, 
któremu ostatni rok przyniósł w Polsce 
niespotykany wzrost popularności. 
W najlepszym stylu bawić będą Raz, 
Dwa, Trzy z Adamem Nowakiem. 
Poetycko i malowniczo będzie podczas 
wieczoru z piosenkami Grechuty 
w wykonaniu Plateau, Martyny 
Jakubowicz, Krzysztofa Kiljańskiego 
i piosenkami Młynarskiego 

w wykonaniu Meli Koteluk  
- laureatki Nagrody Artystycznej  
im. Grzegorza Ciechowskiego.  
Kayah i Marcin Wyrostek to duet 
wielkich osobowości, ich koncert 
zapowiada się wyjątkowo intrygująco. 
Maraton koncertowy zakończy  
Robert Janowski, aktor, utalentowany 
wokalista słynący z perfekcjonizmu 
na scenie. Zapraszamy!

Dominik Rowicki - gitara basowa

Karol Kowalczyk i Marcin Lizak - gitara

Max Ziobro - perkusja 



Kayah, Marcin Wyrostek i zespół Coloriage 
rzadko występują razem, co jest ewidentnym 
plusem dla toruńskiej publiczności, gdyż będzie 
ona miała okazję uczestniczyć w absolutnie 
unikatowym projekcie.

Znakomity duet Kayah i Wyrostek 
usłyszymy nie tylko w popisowym utworze 
Testosteron. Dyskografia Kayah jest bardzo 
bogata i doceniana, o czym świadczą liczne 
wydawnictwa przekładające się na złoto 
i platynę oraz pokaźna kolekcja Fryderyków, 
jak i nieprzebrana ilość projektów z innymi 
muzykami, np. z Cesárią Évorą, Goranem 
Bregovićem.

O muzyczną oprawę tego letniego wieczoru 
zadba wspomniany Marcin Wyrostek - laureat 
programu telewizyjnego Mam Talent, a także 
lider grupy Coloriage.

Kayah & Marcin Wyrostek i Coloriage - ogień na scenie!

Niewielu jest artystów, dla których 
muzyka nie ma granic, dla których 
nie istnieją z góry określone gatunki, 
w obrębie których należy się 
zamykać, bo tak nauczono w szkołach 
i akademiach.

Nigel Kennedy bez wątpienia jest 
jednym z takich twórców. Genialny 
wirtuoz skrzypiec (uczeń Jehudi 
Menuhina i absolwent Juiliard School 
of Music), obdarzony popkulturową 
charyzmą sceniczną, zupełnie zmienił 
patrzenie na repertuar muzyki 
klasycznej. Jako jeden z pierwszych 

zrozumiał, że muzyka nie musi 
mieć sztywnych ram, że jeśli ma się 
autentyczną pasję i miłość można 
„rockować” muzyką klasyczną, 
„jazzować” rockiem i klasycznie bawić 
się heavy metalem. Jedyne co nas 
ogranicza, to nasza wyobraźnia.

Kennedy współpracuje tylko 
z najlepszymi. W Toruniu towarzyszyć 
mu będzie znakomity zespół KROKE, 
początkowo kojarzony jedynie z muzyką 
klezmerską, który jednak z wielkim 
wyczuciem sięga po inspiracje etniczne 
i autorskie improwizacje. W ten sposób 

tworzy własny, unoszący się ponad 
granicami, formami i czasem styl, 
który został nie tylko zauważony przez 
publiczność, lecz także doceniony 
przez artystów formatu Petera Gabriela 
i krytyków całego świata.

Nigel Kennedy & Kroke - spotkanie niezwykłych muzyków

23.07. / środa / 20:30 /
amfi teatr Muzeum Etnografi cznego

Nigel Kennedy & Kroke 
East Meets East

bilety: 80 zł (przedsprzedaż)
90 zł (od 16 lipca)

Skład zespołu:
Nigel Kennedy - skrzypce

Jerzy Bawoł - akordeon

Tomasz Kukurba - altówka

Tomasz Lato - kontrabas

Sławomir Berny - perkusja

Skład zespołu:
Kayah - śpiew 

Iwona Zasuwa - chórek

Marcin Wyrostek - akordeon

Mateusz Adamczyk - skrzypce

Piotr Zaufal - bas

Krzysztof Nowakowski - instrumenty perkusyjne

8.08. / piątek / 20:30 / 
amfi teatr Muzeum Etnografi cznego

Robert Janowski
bilety: 35 zł (przedsprzedaż)

45 zł (od 1 sierpnia)

Skład zespołu:
Robert Janowski - śpiew

Agata Dąbrowska, Zbyszek Fil - śpiew

Zbyszek Kaute, Michał Polubiec - gitara

Adam Kram - perkusja

Michał Grott - gitara basowa

Tomasz Filipczak - piano 

Któż nie zna wielkich polskich 
przebojów dwudziestolecia 
międzywojennego. Utworów, które 
królowały w przedwojennych kabaretach, 
ekskluzywnych dancingach i restauracjach, 
gdzie w oparach drogiego tytoniu 
i wyśmienitych flaków bawił się miejski 
establishment. 

Koncert song.pl bez wątpienia przypomni 
tamte klimaty i niezapomniane utwory 
oryginalnie wykonywane przez takie 

gwiazdy jak Eugeniusz Bodo czy Hanka 
Ordonówna. Robert Janowski zagra je 
wraz z zespołem z programu Jaka to 
melodia? prezentując zarazem jeden ze 
swoich krążków, który w roku 2010 uzyskał 
status platynowej płyty. Publiczność będzie 
mogła usłyszeć m.in. Bo to się właśnie tak 
zaczyna, Już nie zapomnisz mnie, Całuje 
Twoją dłoń Madame czy Powróćmy jak 
za dawnych lat.

W rytmie retro - Robert Janowski 
i piosenki 20-lecia 

międzywojennego

1.08. / piątek / 20:30 / amfi teatr Muzeum Etnografi cznego

Kayah & Marcin Wyrostek
i Coloriage 

bilety: 60 zł (przedsprzedaż) 
70 zł (od 25 lipca)

Skład zespołu:
Mela Koteluk - śpiew

Krzysztof Łochowicz - gitary, ukulele

Jan Stokłosa - wiolonczela, instrumenty klawiszowe

Kornel Jasiński - bas, kontrabas

Tomasz Waldowski - perkusja

Młynarski liryczny, czyli Przeprowadzki Meli Koteluk
Mela Koteluk, laureatka dwóch Fryderyków, 
podjęła się autorskiej aranżacji piosenek 
Wojciecha Młynarskiego, których popularność 
mimo upływu lat bynajmniej nie słabnie. 
Cały program, a właściwie skrupulatnie 
wyreżyserowane przez Andrzeja Głowackiego 
widowisko muzyczne, artystka zatytułowała 
Przeprowadzki. Sama przyznaje, że 
w projekcie chciała skupić się przede 
wszystkim na lirycznym obliczu utworów 
Młynarskiego, które w odróżnieniu od tych 

satyryczno-publicystycznych jest znacznie 
mniej znane.

Przeprowadzki odnoszą się do rytuałów 
przejścia w poszczególne etapy życia, zarówno 
materialne, jak i mentalne. Muzyczne 
widowisko jest autorską wersją wspaniałej 
twórczości Wojciecha Młynarskiego, po którą 
Mela Koteluk sięgnęła, aby podziękować 
Mistrzowi, który wciąż urzeka i wciąż inspiruje 
coraz to nowe pokolenia polskich artystów.

25.07. / piątek / 20:30 /
 amfi teatr Muzeum Etnografi cznego

Mela Koteluk 
Przeprowadzki. Piosenki

Wojciecha Młynarskiego
Pod patronatem Starosty 
Toruńskiego Mirosława Graczyka

bilety: 30 zł (przedsprzedaż) 
40 zł (od 18 lipca)
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Zapewniamy:

   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)

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

 - Instytucja finansowana 
ze środków Miasta Torunia 

 Kafeteria 

Struna Światła

 Sala Malinowa Sala Lustrzana 

 Sala Srebrna

 Salka kinowa

 Sala Wielka 

 Sala Mała 
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