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Włocławska Kolekcja Wag i Miar

W kolekcji znajduje się ok. 10 000 eksponatów pochodzących z ponad 20 krajów,
wśród nich wagi równoramienne, bezmiany, stołowe, sprężynowe, sklepowe.
Niektóre są naprawdę oryginalne: do ważenia uli w pasiekach, do sprawdzania
autentyczności monet czy do ważenia opium wykonane z kości słoniowej. Dużą
część zbiorów stanowią odważniki z najdalszych zakątków świata. Podziwiać
można także narzędzia pomiarowe, m. in. miary objętości towarów sypkich
i płynnych, szczelinomierze, przymiary, areometry, przyrządy do sprawdzania
wielkości owoców, miarę do określania rozmiaru stopy przez szewca czy
obwodu głowy przez kapelusznika.
Zwiedzanie: wtorek – piątek godz. 12.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30),
soboty 14.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od dziedzińca)

1 – 3 lutego
Wystawa prac członków Nowej Grupy Kujawskiej
„Summa summarum”

Dzięki zaangażowaniu Dariusza Grzelaka, redaktora i twórcy Włocławskiego
Informatora Kulturalnego Pegaz, 7 lutego 2009 roku w Muzeum Etnograficznym
odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Nowa Grupa Kujawska.
Formalnie NGK zaczęła funkcjonować od 13 maja 2009 roku. Zaproszono do niej
większość środowiska plastycznego z rejonu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. NGK
wspierała kilka akcji charytatywnych, w tym WOŚP, przekazując nieodpłatnie prace
plastyczne swoich członków na licytacje. Zorganizowała nietypowe imprezy, takie
jak: Muzyka w Parku, Przytulanie katedry, wystawa „15 minut - najkrótsza
wystawa”. Stowarzyszenie zorganizowało kilka wystaw, m. in.: ,,Czerń i biel”,
„Tragedia to imitacja, nie ludzi lecz przebiegu życia. Bez akcji nie ma tragedii, bez
postaci – owszem”, „Stanisław Zagajewski – in memoriam”. Wstęp wolny.
Zwiedzanie: wtorek – piątek godz.12.00-18.00,
soboty 14.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” – Galeria Sztuki „Fermentownia”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 – 15 lutego
„Chcecie bajki …”

Ciąg dalszy wystawy w Galerii Plakatu, gdzie można zobaczyć prace ukazujące
afisze, które wykonano do przedstawień przygotowanych dla dzieci
wystawianych w Teatrze Impresaryjnym w latach, gdy trudno było w naszym
mieście wykonać typowe plakaty teatralne. Będzie można zatem zobaczyć
afisze i początkowe, nieśmiałe projekty graficzne do spektakli dla dzieci Teatru
„Psikus” z Łodzi, Centrum Kultury Teatr z Grudziądza, Teatru „Wielkie Koło” z
Będzina, Teatru „Baj Pomorski” z Torunia oraz Teatru Skene i Teatru Ludzi
Upartych. Autorami wystawianych prac są włocławianie, pracownicy Teatru
Dorota Główczyńska i Dariusz Piotrowski.
Godz. 10.00 – 18.00 w dni robocze oraz w godzinach odbywania się imprez.
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

1 – 24 lutego
Wystawa czasowa „Gdy Śliczna Panna... Boże Narodzenie
w malarstwie, grafice i rysunku od XVI do XXI w.”

Wystawa poświęcona przedstawieniom historii Bożego Narodzenia w sztuce.
Dzieła pochodzące z kolekcji Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz zbiorów prywatnych, prezentowane na
ekspozycji, ukazują nie tylko samą scenę narodzenia Jezusa. Wystawa opowiada
o wydarzeniach związanych z Tajemnicą Wcielenia począwszy od Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie, aż po ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu. Obrazy,
ikony i grafiki, powstałe w czasie od XVI do XXI w., pokazują nie tylko różnorodne
podejście artystów do kompozycji, ale także zmiany stylistyczne zachodzące w
sposobie oddawania scen opisujących Niepokalane Poczęcie i Dzieciństwo Jezusa
Chrystusa. Wystawa czynna do 24 lutego 2019 r. Bilety: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł,
zorganizowane grupy szkolne 3 zł.
Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12

1 – 17 lutego
Wystawa „Fantastyczny świat Józefa Wilkonia”

Józef Wilkoń to ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i scenografii teatralnych.
Zilustrował ponad 100 książek dla dzieci i dorosłych w kraju (m.in. „Pana Tadeusza”
w 1973 r.) i ponad 80 książek dla dzieci za granicą. Otrzymał wiele nagród
i wyróżnień. Wystawiał w wielu galeriach i muzeach świata: od Centrum Pompidou
po Narodową Galerię Sztuki Zachęta, w której jego wystawa osiągnęła rekordową
frekwencję. Prace Józefa Wilkonia znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych
i zbiorach muzealnych na całym świecie. Artysta najczęściej przedstawia zwierzęta
i przyrodę. Jego ilustracje są prawdziwe, nie upiększają, ani nie idealizują natury.
W jego sztuce liczy się nastrój zapamiętany z dzieciństwa, malownicze pejzaże
i tajemny świat zwierząt.
Zwiedzanie: wtorek – piątek godz. 12.00-18.00, soboty godz. 14.00-18.00
(ostatnie wejście 17.30)
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” – Galeria Sztuki „Beczkownia”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 lutego – 17 marca
Wystawa czasowa „Europejskie makatki kuchenne”

Wystawa przygotowana z kolekcji Elżbiety i Piotra Branekovych z Warszawy oraz
zbiorów etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Na ekspozycję składają się makatki pochodzące z Bułgarii, Węgier, Słowacji oraz
Austrii, Holandii, Niemiec i Szwecji, a także nasze polskie. W przeszłości pełniły
różne funkcje m.in. stanowiły domowy poradnik życiowych mądrości, zasad
moralnych i dobrych rad. Haftowane lub drukowane sceny i napisy na makatkach
zwracały uwagę na religijność, miłość, opowiadały o bajkach, roślinach, zwierzętach.
Wystawa będzie spacerem po wymienionych krajach i pokazem makatek
w kontekście kulturowym. Wystawa czynna do 17 marca 2018 r.
Bilety: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł, zorganizowane grupy szkolne 3 zł.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

1 lutego – 7 kwietnia
Wystawa „NieObiektywnie IV” – ekspozycja zbiorowa członków
grupy FotoObiektywni

Wystawa obejmuje prace członków grupy pasjonatów fotografii, działającej od
pięciu lat przy CK „Browar B.” Są to sympatycy i pasjonaci fotografii, którzy
spotykają się w pierwsze czwartki każdego miesiąca. Oprócz cyklicznych spotkań
członkowie grupy organizują i uczestniczą we wspólnych plenerach, warsztatach
oraz wystawach. Jest to podsumowanie kolejnego roku działalności. Na ekspozycji
FotoObiektywnych można zobaczyć kilkadziesiąt najlepszych prac wykonanych
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wstęp wolny. Zwiedzanie: wtorek – piątek
godz.12.00-18.00, soboty 14.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” – Galeria Fotografii „Migawka”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

2 lutego
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” u Przyjaciół

Zespół „Wisła” Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki powstał jesienią 1995 roku przy
ówczesnym Domu Kultury. Misją zespołu jest edukacja poprzez folklor. Ważną
cechą „Wisły” jest współpraca z grupą zawodowych muzyków, którzy tworzą
kapelę, koncerty z towarzyszeniem muzyki „na żywo” mają właściwą atmosferę
i wyraz artystyczny. Zespół prezentuje opracowany artystycznie folklor polski
i mniejszości narodowych II RP, polskie tańce narodowe oraz tańce krajów Unii
Europejskiej zebrane w kompozycji zatytułowanej „Fantazja Europejska”.
Wielokrotne koncerty w kraju i wyjazdy zagraniczne uczyniły z „Wisły” kulturalnego
ambasadora miasta Płocka i regionu. Do najcenniejszych osiągnięć kadra i
społeczność zespołowa zaliczają: udział w obchodach milenijnych w Walt Disney
World na Florydzie w roku 2000, nagrodę międzynarodowego jury na 40. Tygodniu
Kultury Beskidzkiej w roku 2003, Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w roku 2004 i
2009, nagrodę Marszałka Województwa mazowieckiego za wybitne zasługi oraz
całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego przyznana w roku
2016. Koncert we Włocławku zakończy tygodniowe warsztaty zespołu w stolicy
Kujaw. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Browarze B. Godz. 13.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

3 lutego
Sebastian Riedel & Cree – koncert ,
„Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”

7 lutego
Mateusz Gawęda Trio – Polski Jazz 360

To jeden z zespołów reprezentujących awangardową odsłonę krakowskiej sceny
jazzowej. Zespół wykonuje swój autorski program, złożony przede wszystkim
z kompozycji Mateusza Gawędy, inspirowanych wszelkimi gatunkami muzycznymi,
głównie jednak jazzem lat 60-tych, europejską muzyką XX wieku oraz muzyką
współczesną. Muzycy wydali w 2016 roku płytę Overnight Tales za którą, poza
licznymi pozytywnymi recenzjami, zostali nominowani do nagrody Fryderyki 2017
w kategorii Muzyka Jazzowa - Fonograficzny Debiut Roku. W tym roku ukazała się
druga płyta tria, zatytułowana „Falstart”. Bilety po 15 zł w „Browarze B.” i na
www.biletyna.pl. Projekt Polski Jazz 360° dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Godz. 19.00
Miejsce: Sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

8 lutego – 3 marca
„Drogi białe wychodzą stąd na północ…”.
Grafiki z miasta Czechowicza

Na wystawie prezentujemy prace studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Młodzi lubelscy twórcy żywo biorą udział
w tworzeniu kultury, przygotowując wystawy, uczestnicząc w plenerach
i sympozjach. Dotychczas swoje prace prezentowali we Wrocławiu, Olsztynie, Zielonej
Górze, Poznaniu, Lwowie. Teraz przyszła kolej na prezentację ich dokonań grafiki
warsztatowej we Włocławku. Wystawa jest formą zaproszenia do urokliwego
akademickiego miasta, o którym pisał Józef Czechowicz oraz wejściem w świat
wyobraźni studentów grafiki. Prezentowane prace zostały wykonane
w technikach trawionych w Zakładzie Wklęsłodruku i Grafiki Eksperymentalnej UMCS,
miejscu spotkań, dyskusji, wymiany idei i myśli, ale przede wszystkim
pracy twórczej. Otwarcie wystawy 8 lutego o godzinie 18.00.
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej – Sala Główna, ul. Miedziana 2/4

8 lutego – 3 marca
„Matryce podróżne” – Anna Perłowska – Weiser – grafika

Artystka tworzy w tradycyjnych technikach akwaforty i akwatinty, a także nowo powstałych
– holografii i autorskim pleksorycie. W swoich pracach prezentuje widzowi alternatywną,
wykreowaną we własnej wyobraźni rzeczywistość. Choć składa się ona z elementów
W 2019 roku przypada 25. rocznica śmierci Ryszarda Riedla. W związku z tym
realnych, od pierwszego spojrzenia wiemy, że znaleźliśmy się w nowym, tajemniczym
Sebastian Riedel i zespół Cree postanowili uczcić to wydarzenie serią koncertów
świecie. Jego poszczególne części nakładają się na siebie, noszą też wyraźne ślady
upamiętniających twórczość legendarnego wokalisty Ryszarda Riedla i zespołu
kadrowania. Inspiracją dla artystki była między innymi podróż do Izraela, czego
Dżem. Zespół Cree został założony w 1993 roku w Tychach przez Sebastiana Riedla
widocznym odbiciem są pustynne krajobrazy oraz Rękopis jerozolimski Stanisława
i Sylwestra Kramka. Nazwę pomógł wymyślić ojciec Sebastiana, Rysiek Riedel, który
Jerzego Leca, do którego nawiązują niektóre z prezentowanych na wystawie prac.
zawsze fascynował się życiem i historią Indian. Sam także wspominał, że chciałby
Anna Perłowska – Weiser pochodzi z Sokołowa koło Kruszyna. Ukończyła studia na
mieć zespół o takiej nazwie. Syn spełnił marzenie ojca i tak powstał zespół Cree.
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie
Mottem zespołu i jego myślą przewodnią są słowa często używane przez
prowadzi pracownię grafiki. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych
Sebastiana Riedla: „Żeby żyć trzeba grać, żeby grać trzeba żyć”.
i kilkadziesiąt zbiorowych, w Polsce i za granicą. Na początku XXI wieku była związana
Bilety po 60 zł w kasie „Browaru B.” oraz na www.bileterka.com. Godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego) z włocławskim środowiskiem twórczym. Jej ostatnia indywidualna wystawa we
Włocławku odbyła się w 2005 roku. Brała udział w III i IV Triennale Plastyki Włocławskiej
w 2000 i 2003 roku. Otwarcie wystawy 8 lutego o godzinie 18.00.
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej – Sala Główna, ul. Miedziana 2/4

9 lutego
Kabaret Jurki „Last Minute”

Kabaret Jurki pochodzi z Zielonej Góry. Od 1994 bawi publiczność. W skład
kabaretu wchodzą: Agnieszka Marylka Litwin, Wojtek Kamiński, Przemysław Sasza
Żejmo i Marek Litwin – 4 indywidualności sceniczne. Artyści kabaretowi potrafią
doskonale nawiązać kontakt z publicznością. Ich programy są dynamiczne,
zabawne, z treścią i dużą ilością improwizacji. W naszym mieście zaprezentują
program „Last Minute”. A co sam kabaret wspomina o nim? „Żyjemy w biegu, na
huśtawce, na krawędzi, na kredyt, wszystko odkładamy na ostatnią chwilę, albo
kręcimy się w kółko jak bąki na pleckach i nie możemy ruszyć z miejsca. A życie nie
będzie na nas czekać, a marzenia same się nie spełnią. Nie czekajmy do ostatniej
chwili, metronom nie śpi … tik tak tik tak tik tak….”. Bilety na występ kabaretu po
45 i 50 zł w „Browarze B.” i na www.biletyna.pl. Wydarzenie organizuje Agencja
Awangarda. Godz. 20.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

10 lutego
Walentynkowy Bal Karnawałowy – „W świecie Smerfów"

Zabawa karnawałowa dla dzieci, której tematem przewodnim będą popularne
Smerfy. Wstęp wolny.
Miejsce: Klub „Łęg” Cerntrum Kultury „Browar B.”, ul. Płocka 246

10 lutego
„Szalone nożyczki”

Punktem wyjścia jest kultowy i uwielbiany scenariusz pt. ,,Szalone nożyczki” –
utwór cieszy się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych świata już
od ponad 50-ciu lat!,,Szalone nożyczki” to świetnie skrojone postaci i doskonałe
aktorstwo. Niezapomniana zabawa spędzona w towarzystwie gwiazd!
Starszy Inspektor: Lesław Żurek / Maciej Wilewski / Krzysztof Ibisz, Pani Dąbek:
Joanna Kupińska / Urszula Dębska, Edward Wurzel: Alan Andersz, Barbara
Markowska: Dominika Gwit, Antoni Grzebiński: Leszek Stanek, Młodszy Inspektor:
Maciej Wilewski / Michał Piróg
Spektakl organizuje Studio Kultury i Sztuki „Artex”. Bilety po 90 zł w „Browarze B.”
i na www.biletyna.pl. Godz. 17.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

10 lutego
Niedziela z kustoszem

Spotkanie zorganizowane na niedawno otwartej ekspozycji stałej „Dzieje
Włocławka i regionu od pradziejów do PRL” w Muzeum Historii Włocławka. Jest
to bardzo dobra okazja do zapoznania się z przeszłością miasta i jego najbliższej
okolicy za pośrednictwem prezentowanych zabytków pochodzących
w większości ze zbiorów włocławskiego muzeum. Uczestnicy spotkania poznają
okres pradziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, historię miasta w średniowieczu,
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w czasach wielkich zrywów powstańczych,
rewolucji przemysłowej oraz burzliwego wieku XX. Niedziela z kustoszem jest
także dobrą okazją do uzyskania szeregu odpowiedzi od pracowników muzeum
na temat pozyskiwania zabytków, ich przechowywania, opracowywania czy też
przebiegu prac nad obecną wystawą stałą. Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł,
rodzinny 25 zł (opłata rodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz
z dziećmi do 18 roku życia w łącznej liczbie do 6 osób). Godz. 12.00.
Miejsce: Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19

14 lutego
Walentynki z AudioFeels

Pierwszy raz we Włocławku wystąpi ten znany i wyjątkowy zespół! Osiem
indywidualności, które poza przyjaźnią, łączy chóralna przeszłość każdego
z chłopaków. Poznali się w Chórze Akademickim UAM w Poznaniu i tam, po latach
wspólnego muzykowania, zapragnęli zrealizować swoje marzenia.
Chociaż ich muzyczne fascynacje są bardzo różnorodne, postanowili zacząć
imitować swymi głosami brzmienie instrumentów, miedzy innymi perkusji, gitary
czy trąbki. Dzięki temu są w stanie wykonywać znane hity światowej muzyki
rozrywkowej wykorzystując jedynie możliwości wokalne. Wiecie już o kim mowa?
Wieczór niepowtarzalnych wrażeń dostarczy włocławianom AudioFeels, zespół
wykonujący muzykę w stylu Vocal Play. Vocal Play jest to nowatorskie podejście
do śpiewania, które polega na imitacji instrumentów, tworzeniu wokalnej orkiestry,
poprzez maksymalne wykorzystanie wyłącznie możliwości głosu. Muzycy
debiutowali na klubowej scenie w kwietniu 2008 roku, jednak szerszą
rozpoznawalność przyniosła im pierwsza edycja programu „Mam Talent”.
Podczas koncertu usłyszymy przeboje miedzy innymi z repertuaru Michaela
Jacksona, Bee Gees, Quincy Jones’a, Red Hot Chili Peppers, P. Williamsa, Scorpions,
Metalliki, J.Timberlake’a, a także autorskie kompozycje. Grupa stworzy wyjątkowe
przedstawienie, wykraczające poza chóralną tradycję.
Bilety po 60 zł do 10 lutego i od 11 lutego po 70 zł w „Browarze B.” Godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

15 lutego – 20 marca
Wystawa „Nieobecność” Wioli Ujazdowskiej

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną zarówno prace z ostatnich lat, jak
i najnowsze działania intermedialnej polsko-islandzkiej artystki, stworzone
specjalnie na potrzeby wystawy w „Browarze B.”. W prezentowanych pracach
podjęty zostanie temat fizycznej obecności człowieka i jej wpływu na otoczenie
i przestrzeń. Wiola Ujazdowska zajmuje się sztuką mediów głównie dźwiękiem,
performance, video i instalacją. Jest włocławianką, która od kilku lat mieszka
i tworzy na Islandii. Jej prace pokazywane były m. in w Stanach Zjednoczonych,
Portugalii, Niemczech i na Słowacji. Jest pierwszą Polką w historii, która uzyskała
prestiżowe stypendium artystyczne “Listamannalaun” ufundowane przez
islandzki instytut Rannis. Laureatka nagrody im. Jana Winczakiewicza,
stypendystka Muggur oraz kulturalnego stypendium miasta Reykjavik w latach
2018-2019. Należy do Związku Artystów Islandzkich. Współpracuje z wieloma
polskimi i zagranicznymi instytucjami m.in z CSW Toruń, gdzie koordynowała
międzynarodowy festiwal Plaster. Jest założycielką nagradzanego projektu Hidden
People, poświęconemu nowym formą migracji i nomadyzmu. Wernisaż 15.02
o godz. 19.00 - wstęp wolny. Zwiedzanie: wtorek - piątek godz. 12.00-18.00,
soboty 14.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)
Zwiedzanie: bilety 2 zł do Galerii „Antresola” w kasie CK „Browar B.”
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

16 – 28 lutego
„Teatr Skene na afiszu”

W Galerii Plakatu Polskiego można zobaczyć prace ukazujące afisze, które
wykonano do przedstawień rodzimego Teatru Skene. Prezentowane są afisze do
przedstawień: „Królowa Śniegu”, „Tomcio Paluch”, „Kopciuszek”, „Momo”, „Jak to
z Królewną Śnieżką w teatrze było”, „Teatralna opowieść”, „Alicja w Krainie
Czarów”, „Jaś i Małgosia”, „Pinokio”, „Czerwony Kapturek i… Franciszek” i „Pippi
Langstrump”. Autorami wystawianych prac są Dorota Główczyńska i Dariusz
Piotrowski. Oddzielną częścią wystawy jest prezentacja plakatów do spektakli,
które zrealizowano we włocławskim teatrze . Znajdują się na niej plakaty
reklamujące przedstawienia Teatru Skene, Teatru Ludzi Upartych, Agencji
Artystycznej „Nowakowski Impresariat”. Wstęp wolny.
Godz. 10.00 – 18.00 w dni robocze oraz w godzinach odbywania się imprez
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

16 lutego
„Muzyka dla smyka!” – warsztaty rodzinne

Dzieci, rodziców i dziadków zapraszamy do stworzenia własnych instrumentów
muzycznych z niepowtarzalną możliwością zagrania w orkiestrze złożonej z
uczestników warsztatów. Warsztaty już 16 lutego o 10.00!Wszystkim z
pewnością udzieli się radosna atmosfera karnawału. Materiały do budowy
instrumentów zapewnione. Warsztaty poprowadzi Ewa Stypińska. Wstęp – 6
zł/osoba, bilety do kupienia w kasie Klubu „Stara Remiza” i CK „Browar B.” oraz
na biletyna.pl. Zapisy przyjmujemy do 12 lutego. Liczba miejsc ograniczona.
Godz. 10.00
Miejsce: Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.”, ul. Żabia 8

17 lutego
Zwierzaki – cudaki całe białe

Podczas spotkania odwołamy się do świata zwierząt: obejrzymy slajdy,
porozmawiamy o symbolice zwierząt, przypomnimy sobie bajki i opowieści,
w których bohaterami są zwierzęta. W części warsztatowej z papieru i białego
sznurka będziemy formować miękkie rzeźby przedstawiające zwierzaki.
Wstęp: 10zł/rodzina. Wpisanie na listę po wcześniejszym zakupie biletu.
Informacje: tel. 54 411 21 20.
Godz. 11.00 Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

17 lutego
Makatki kuchenne – warsztaty rodzinne

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na warsztaty rodzinne
towarzyszące wystawie czasowej pt. „Europejskie makatki kuchenne”. Podczas
spotkania przybliżymy Państwu powstanie motywów zdobniczych oraz technik
wykonania makatek. Dowiemy się między innymi, który kraj zapoczątkował ich
wykonanie, czy służyły tylko celą estetycznym czy praktycznym. W części
warsztatowej uczestnicy zaprojektują i wykonają przy użyciu farb, kalki, stempli,
nożyczek i piórka własną makatkę. Wstęp 6zł.
Obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 2323001.Godz. 11.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

17 lutego
Akademia WioliMisia: Odrobina magii ze sceny pożyczona

Kolejny koncert z cyklu przygód małych melomanów w pięknej krainie Pani
Muzyki. Koncerty realizowane przez Filharmonię Pomorską przeznaczone są dla
rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia. Wykładowcy: Weronika
Kober-śpiew, Łukasz Lenart-śpiew, Agnieszka Karwowska-flet, Katarzyna
Nowaczewska-Manthey-fortepian, Dorota Borowicz-przygotowanie
i prowadzenie. Bilety: 15 zł dorosły, 10 zł dziecko w CK „Browar B.”
i na www.biletyna.pl. Godz. 12.00
Miejsce: Sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

luty 2019

19 lutego
„Kochanie wróciłem”

Jeśli w znanym porzekadle: stara miłość nie rdzewieje, jest odrobina prawdy, to
francuska komedia autorstwa Erica Assous’a pt: „Kochanie wróciłem” najlepiej tego
dowodzi. Severine jest właścicielką dobrze prosperującego paryskiego wydawnictwa
i nieco słabiej prosperującego życia osobistego. Ma co prawda atrakcyjnego
adoratora, wyluzowanego syna, ale co ciekawe w jej życiu ponownie wkracza były
mąż – skruszony i pełen dobrej woli do pojednania… prawie za każdą cenę.
„Kochanie wróciłem”, to znakomita komedia będąca swoistym lustrem, w którym
w przerwach pomiędzy wybuchami śmiechu przeglądamy się my wszyscy –
widzowie w teatrze i główni aktorzy w naszym życiu. Jest jeszcze jedna, może
najważniejsza bohaterka tej zabawnej sztuki – miłość. Ta, dla której i dzięki której
żyjemy. Z głęboką wiarą, że choć „stara” – to nie „zardzewieje”. Reżyseria i
scenografia: Tomasz Dutkiewicz. Występują: Maria Pakulnis, Marta Wierzbicka,
Katarzyna Zielińska/Katarzyna Ankudowicz, Jan Jankowski, Grzegorz Pawlak,
Marcin Troński/Tomasz Dutkiewicz, Wojciech Wysocki, Bartosz Obuchowicz.
Bilety: 90 zł i 70 zł. Godz. 18.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

20 lutego
Wpływ pszczół na historię Kujaw
– wykład Adriana Stankiewicza

Wykład o szczególnej roli pszczół w kształtowaniu się społeczeństw mieszkających
na ziemiach kujawskich i dobrzyńskich. Adrian Stankiewicz – specjalista
ds. pszczelarstwa w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, Pasieka Hodowlana w Zarzeczewie. Godz. 17.00
Miejsce: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza, ul. Grodzka 2F

19 lutego
Grafika dla dorosłych

Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych spróbowaniem własnych sił
w grafice warsztatowej. Na zajęciach przybliżymy zasady projektowania
i przygotowania matryc graficznych. Uczestnicy zajęć wykonają próbne matryce
i odbitki w technice suchej igły. Ilość miejsc ograniczona. Czas spotkania około
2 godziny. Wstęp: 2zł/osoba. Wpisanie na listę po wcześniejszym zakupie biletu.
Informacje: tel. 54 411 21 20. Godz. 17.00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

21 lutego
Pani od obiadów - spotkanie autorskie z Martą Sztokfisz
z cyklu „Czytelnicze oblicze”

Marta Sztokfisz to dziennikarka, krytyk filmowy, felietonistka, autorka książek
biograficznych m.in. „Pani od obiadów. Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Historia
życia” - biografii mistrzyni polskiej kuchni i prekursorki nowoczesności Lucyny
Ćwierczakiewiczowej oraz „Chwile których nie znamy. Opowieść o Marku
Grechucie”. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Alicja Ciesielska, włocławska
restauratorka, mecenas kultury, właścicielka restauracji „Food Gallery” przy „CK
Browar B.”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie poczęstunek według przepisu
prekursorki współczesnych kobiet biznesu przygotowany przez „Food Gallery”.
Lucyna Ćwierczakiewiczowa – królowa polskiej kuchni, której sławę i majątek
przyniosły kulinarne poradniki. Trzęsła warszawską socjetą końca XIX wieku .
Bywała na salonach, nadawała ton dyskusjom i balom. Autorka słynnej pozycji
książkowej „365 obiadów”. Wstęp wolny. Godz. 17.00
Miejsce: Sala Kameralna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza,
ul. Warszawska 11/13

22 lutego
Paweł Domagała „1984 Tour”

Paweł Domagała to aktor teatralny i filmowy, który zasłynął rolami m.in.
w komedii „Wkręceni” i w telewizyjnym serialu „O mnie się nie martw”. I choć swoje
serialowe i filmowe role gra śpiewająco – to mu nie wystarczyło. Paweł wydał
niedawno swoją drugą solową płytę pt. „1984” (Mystic Production), o której mówią
wszyscy (zarówno pierwszy, jak i drugi album wydał razem z przyjacielem
– Łukaszem Borowieckim). Singiel „Weź nie pytaj” jest ostatnio jednym
z najczęściej puszczanych utworów w radiu i bije rekordy popularności
w internecie. O najnowszej płycie Paweł Domagała mówi tak: „To moja druga płyta.
Podchodzę do niej jeszcze bardziej osobiście, niż do pierwszej. Jest na niej dużo
autorefleksji i powrotu do dzieciństwa. Ten temat chodził za mną od dłuższego
czasu. Czy jestem taką osobą, jaką chciałem być? Co bym powiedział sobie sprzed
lat, gdybyśmy się dzisiaj spotkali? Czy w ogóle bym się poznał? Czy dokonałbym
dzisiaj takich wyborów jakich dokonałem kiedyś? A co jeśli nie?”. Godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

23 lutego
„Miłość ci wszystko wybaczy”

Koncert przeniesie publiczność do przedwojennej Warszawy, do kawiarenki
przy ulicy Foksal 17 – Cafe Bodo. Była ona pomysłem legendarnego
polskiego śpiewaka i doprawdy posiada wyjątkową atmosferę – przenosi
w czasy wypełnione muzyką, dowcipem, elegancją. Bywają tam polskie
znakomitości, gra orkiestra, a my jesteśmy świadkami spotkania samego
Eugeniusza Bodo z Hanką Ordonówną. Nie tylko śpiewają swoje największe
przeboje tamtego okresu, m.in. tytułowe „Miłość ci wszystko wybaczy",
„Całuję twoją dłoń, madame", „Umówiłem się z nią na dziewiątą" czy „Na
pierwszy znak", ale także rozmawiają, przekomarzają się, dowcipkują.
Wszystko to przy zapachu kawy, wśród szali boa, kapeluszy i fraków.
W czarowną atmosferę międzywojennej Polski wprowadzą znakomici artyści,
w rolach głównych wystąpią absolwenci wokalistyki jazzowej Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy: Emilia Czekała śpiewać będzie głosem Ordonki,
Tadeusz Seibert wcieli się w Bodo, zaś sentymentalne dźwięki dostarczy
Zespół Kameralny Orkiestry im. Johanna Straussa.
Bilety po 28 zł w „Browarze B.” i na www.biletyna.pl.
Godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

23 lutego
Eksperymenty są super!

Podczas zabawy dzieci wcielą się w młodych odkrywców, wykonując proste
eksperymenty poznają tajniki naukowego świata. Warsztaty mają na celu
zachęcić do samodzielnego poszerzania wiedzy i nauczyć kreatywnego myślenia.
Będziemy prezentować zupełnie nowe eksperymenty i doświadczenia, które
każde dziecko będzie mogło później wykonać z dostępnych w każdym domu
materiałów. Będą to m.in.: pożeracz styropianu, gluciaki, niewidzialny atrament,
kolorowy deszcz, inteligentna woda, chmurka w butelce, klej z wody. Zajęcia
przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat. Wstęp 6 zł.
Zapisy pod nr tel. 799 111 051, 54 232 25 66
Godz. 11.00
Miejsce: Klub „Zazamcze” CK „Browar B.”, ul. Toruńska 87

24 lutego
Niedzielne Spektakle Familijne: „Babcocha”

Przedstawienie, które zrealizowano na motywach książki Justyny Bednarek jest
84. premierą Teatru Skene. Jest to opowieść, w której główną rolę gra dobrotliwa
czarownica Babcocha, odmieniająca życie mieszkańców mocno zacofanej wsi
Grajdołek. Babcocha potrafi wszystko: cofnąć czas, zamienić żołędzie w złote
dukaty czy smakowite pączki, a siebie w owada, księżniczkę, upiora czy inne
straszydło. Dzięki niej Bernadetta – dziewczynka z warkoczami – podróżuje na
chmurze, dostaje czarodziejskiego królika i znajduje kogoś, kogo chciała znaleźć.
Zmieniają się też inni mieszkańcy Grajdołka – sołtys, proboszcz, młynarz czy
sprzedawca, ale także zwierzęta i Orzechowe Licho, które nie wiadomo czym
czy kim jest. Najwięcej przygód z Babcochą przeżywa Bernadetta, biedna
dziewczynka, z którą nie chce się nikt zaprzyjaźnić. Ale skutki czarów Babcochy
odczuwają wszyscy mieszkańcy wioski, którzy przekonują się, że nie warto
narzekać, oszukiwać i dążyć do zrobienia kariery czy zarabiania pieniędzy, a trzeba
cieszyć się tym, co się ma. No i co najważniejsze – trzeba mieć przyjaciół, na
których można polegać. Adaptacja i reżyseria: Mieczysław Synakiewicz. Muzyka
i dźwięk: Piotr Matuszkiewicz. Współpraca produkcyjna: Katarzyna Michalska,
Piotr Gutowski, Marek Stasiński, Artur Kujawa. Bilety: 10 zł i 15 zł.
Godz. 11.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

27 lutego
Alfabet sztuki – Mistrzowie grafiki

INFORMATOR

KULTURALNY

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)
Sekretariat – tel. 54 4270230, informacja i kasa – tel. 54 4270255
www.ckbrowarb.pl
Galeria Sztuki Współczesnej, ul Miedziana 2/4
tel. 54 4112120
www.galeriasztuki.wloclawek.pl
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13
tel. 54 2314760, 54 2314761
www.teatrwloclawek.pl
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a
tel. 54 2323625
www.muzeum.wloclawek.pl
Miejska Bilblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza, ul. Warszawska 11/13
tel. 54 2315550
www.biblioteka.wloclawek.pl

WŁOCŁAWSKI

Ilustracje, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże, fantazje i abstrakcje. Dzieła
dawnych mistrzów drzeworytu i miedziorytu oraz przykłady najciekawszych
grafik z XX i XXI wieku. Wykład i prezentacja Jerzego Jabczyńskiego. Wstęp wolny.
Godz. 17.30
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4
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