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1 – 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. Wstęp: bilet normalny – 7 zł/os.,
bilet ulgowy – 5 zł/os., zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

1 – 20 marca
Wystawa „Nieobecność” Wioli Ujazdowskiej

Podczas wystawy prezentowane są 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, Słowacji, Portugalii,
Niemczech. 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 i 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
formom migracji i nomadyzmu. Zwiedzanie: wtorek - piątek godz. 11.00-18.00,
soboty: 14.00-18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30). Bilety 2 zł.
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Sztuki „Antresola”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

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

Wystawa obejmuje prace członków grupy FotoObiektywni, 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. Zwiedzanie: wtorek – piątek, godz.11.00–18.00, soboty
14.00-18.00 (ostatnie wejście godz.17.30) Wstęp wolny.
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Fotografii „Migawka”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 marca
XI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego

Centrum Kultury „Browar B.” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej są
organizatorami kolejnego konkursu pamięci słynnego włocławianina. Adresatami
tego przedsięwzięcia są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Konkurs będzie
przeprowadzony w kategoriach: prac nadesłanych i wykonanych na miejscu.
Godz. 9.00 - 13:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 marca
„Samoobsługa”

Kompania Teatralna zaprasza do pokoju w dziwnym hotelu z dwoma co najmniej
dziwnymi gangsterami, gdy na zewnątrz zaczai się świat w postaci tajemniczego
„dyspozytora”. Jakże eksploatowany obecnie, zapowiadany już dawno przez Orwella,
wszechobecny Wielki Brat. Para typów podejrzanego autoramentu to intrygujący
motyw zarówno filmowy jak i literacki. U Becketta: Vladimir i Estragon, u Quentina
Tarantino? A proszę, chociażby w Pulp Fiction: pamiętacie taniec Travolty, psalmy
głoszone przez Samuela L. Jacksona, czy też zegarek skrzętnie przechowany w- i poojcu Bruce’a Willisa..? Tarantino odrobił lekcje… my je sprawdzamy… wy ocenicie… dzięki
bohaterom Samoobsługi, Benowi i Gusowi, Tarantino przedarł się wreszcie na scenę, tu,
w Polsce. Komedia, groteska, thriller - decyzja należy do Was. Autor: Harold Pinter
Reżyseria: Wojciech Malajkat Obsada: Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski. Spektakl
organizuje Idea Art. Bilety w „Browarze B.” po 90 i 80 zł. Godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 marca
Deser z kulturą chilijską

Niezwykłe bogactwo muzyki chilijskiej przybliży nam wokalistka Magdalena Lechowska Polka o latynoskiej duszy! Magdalena urodziła się w Krakowie, ale dorastała w egzotycznej
Kolumbii chłonąc od najmłodszych lat tamtejsze rytmy, melodie i kulturę iberoamerykańską. Magdalena jest laureatką konkursu na interpretację piosenek Marka Grechuty
podczas Grechuta Festival 2011 oraz laureatką Złotego Liścia w ramach XV Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Retro! Wraz z Magdaleną wystąpią wyjątkowi muzycy: Dominik Borek –
trąbka, Karol Mach – gitara i Patryk Zakrzewski - instrumenty perkusyjne. Obecnie w Polsce
Magdalena jest jedyną wokalistką wykonującą repertuar chilijski.
Godz. 18.00 Miejsce: Klub Stara Remiza CK „Browar B.”, ul. Żabia 8

1 i 3 marca
„Kopciuszek”

Premiera kameralnego przedstawienia, przede wszystkim dla dzieci, zrealizowanego na
podstawie tekstu Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów Teatru Ludzi Upartych. Piękny,
dowcipny, wierszowany tekst, kolorowe kostiumy i piosenki. Na scenie – oprócz tytułowej
bohaterki – pojawią się: Macocha i jej córki: Haneczka i Kasieńka, Król, Królewicz, Wróżka, Herold
i Dwórka. Pojawia się i sami widzowie, bo spektakl stworzy im możliwość bezpośredniego
udziału w scenicznej akcji. Ale i dorośli także znajdą w tym przedstawieniu coś dla siebie.
Reżyseria: Jan Polak, Muzyka i dźwięk: Piotr Matuszkiewicz, Światło: Włodzimierz Stawisiński,
Scenografia i kostiumy: Dorota Główczyńska, Dariusz Piotrowski Występują: Wiktoria
Borowska, Katarzyna Misiak, Katarzyna Michalska, Angelika Skwarska, Agata Szymańska,
Zuzanna Wojciechowska, Adrian Domanowski, Michał Murawski, Piotr Gutowski. 1.03 Godz. 18.00
Premiera 3.03 i 31.03 godz. 10.30 i 12.00 w ramach Niedzielnych Spektakli Familijnych. Bilety
po 10 i 15 zł. Miejsce: Scena Kameralna - Teatr Impresaryjny im. W.Gniazdowskiego,
ul. Wojska Polskiego 13

2 – 3 marca
Akcja „Poznaj swój region” w muzeum

W ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
udostępnione zostaną dla zwiedzających za symboliczną złotówkę wszystkie muzea.
Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji. Więcej informacji i zapisy na niektóre wydarzenia
za pomocą formularza rejestracyjnego na specjalnie przygotowanej stronie internetowej
www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl Wstęp: 1 zł Miejsce: Oddziały Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Nieszawie i Kłóbce

2 marca
Blue Sounds

Zespół Joanny Karkoszki i Jacka Cichockiego powstał pod koniec lat dziewięćdziesiątych.
W roku 2006 światło dzienne ujrzała debiutancka, stricte bluesowa płyta zespołu „Tak
naprawdę to wszystko z miłości”, która spotkała się z dużym uznaniem zarówno wśród
szerokiej rzeszy słuchaczy jak i krytyków muzycznych środowiska bluesowego
i jazzowego. W roku 2008 doczekała się również reedycji w Japonii pod angielskim tytułem „To
Be Honest It’s All Because” of Love nakładem wytwórni BSMF Records. Kolejny album

„Karuna” w roku 2013 to dość eklektyczna płyta. Można powiedzieć, że jest to muzyka
z pogranicza bluesa, jazzu, muzyki latynoskiej i folk. Sam zespół nie lubi „szufladkować”
swojej muzyki, mówiąc, że ich muzyka kierowana jest przede wszystkim do wrażliwego
odbiorcy. Dziś po długiej przerwie zespół sięga po świeże, bardziej nowoczesne brzmienie.
Czuć w tym jednak jakąś małą nutkę tęsknoty za latami dziewięćdziesiątymi. Charakterystyczny głos i refleksyjne teksty wokalistki utwierdzają nas, że niewątpliwie wciąż mamy
do czynienia z grupą Blue Sounds. Bilety po 25 zł. Godz. 18.00 Miejsce: Sala kameralna
Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

8 – 31 marca
Krzysztof Cieślak „Spatia Antiqua” – malarstwo

Czy można z powodzeniem połączyć sztukę antyczną ze sztuką współczesną? Zdecydowanie tak. Włocławskiemu artyście Krzysztofowi Cieślakowi udało się zbudować most między
pozornie rozbieżnymi obszarami sztuki. To pierwsza od 1991 roku indywidualna prezentacja
prac Krzysztofa Cieślaka. Artysta od dawna fascynuje się antykiem, w szczególności rzeźbą.
W Sali Głównej zagości cykl prac poświęcony sztuce starożytnej, przedstawionej
3 marca
w subiektywnym ujęciu. Krzysztof Cieślak zapożycza z antyku klasyczny kanon piękna,
jednak pozbawia antyczne rzeźby ich mitologicznego pochodzenia, zabiera je ze starożytnej
XXX Korowód Grup Zapustnych
Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na fenomen kulturowy, jakim są nadal żywe zwyczaje Grecji i umieszcza w neutralnej, abstrakcyjnej przestrzeni, gdzie odnajduje je widz. Dzięki
temu zabiegowi możliwa jest indywidualna interpretacja, wolna od sugestii. Krzysztof Cieślak
zapustne praktykowane na Kujawach od tłustego czwartku do wtorku ostatkowego.
rodził się w 1962 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Należy do ZPAP. Uprawia malarstwo, fotografię,
Zespoły zapraszane do Włocławka to autentyczne grupy kolędnicze, których postacie
i zachowania wskazują na dawny magiczny sens. W tym roku w przemarszu wezmą
grafikę komputerową, zajmuje się także projektowaniem wydawnictw. Miał 16 wystaw
udział grupy z następujących miejscowości: Kaniewo, Lubanie (osobno dorośli i młodzież),
indywidualnych. Za swoje prace malarskie, fotograficzne i projekty wydawnictw otrzymał wiele
Śmiłowice, Świętosław, Waganiec-Śliwkowo, Wichrowice. W maszkarach zwierzęcych
nagród i wyróżnień. Wernisaż 8 marca o godz. 18:00.
„kozy”, „bociana”, „niedźwiedzia” i „konia” ukryty jest wegetacyjno-życzeniowy charakter
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej – Sala Główna, ul. Miedziana 2/4
tych obchodów, pragnienie odpędzenia zimy i przywołania wiosny – pory budzącego się
8 – 31 marca
życia. Maszkarom zwierzęcym towarzyszą ponadto postacie z obcego kręgu (Cyganie,
Żydzi), ze świata nadprzyrodzonego (diabeł, śmierć), fantastycznego i wiele innych. Godz. 12.00 Tomasz Kamiński „Grecja jaką ja widzę” – fotografia
Fotografie Tomasza Kamińskiego zabierają widza w podróż po wyspach greckich. Autor
– 13.30 Trasa: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
odkrywa miejsca spoza utartych szlaków. Szuka nieoczywistych kadrów, tworząc plastyczne
Bulwary, Maślana, 3 Maja, plac Wolności, Zduńska, Miedziana, Zielony Rynek
kompozycje opowiadające o wrażeniach odwiedzanych miejsc.
4 – 5 marca
Tomasz Kamiński urodził się w 1969 roku we Włocławku. Jest absolwentem Liceum Sztuk
Dawid Podsiadło „Wielkomiejski Tour”
Plastycznych w Kole oraz Studium Nauczycielskiego w Koninie. Od wielu lat interesuje się
Jest obecnie najbardziej rozchwytywanym artystą w Polsce, a jego płyta „Małomiasteczkowy”,
która miała premierę 19 października 2018 roku, była najbardziej wyczekiwanym krążkiem fotografią. Ma na swoim koncie 12 wystaw indywidualnych, brał również udział w 5.
wystawach zbiorowych. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku jako plastyk.
ostatnich lat w naszym kraju. Album okazał się bestsellerem i zdobył Paszport Polityki
Wernisaż 8 marca o godz. 18:00.
oraz nagrodę na gali Bestsellery Empiku. Został także nominowany do Fryderyków 2019.
Nic dziwnego, single, które promowały płytę stały się przebojami. „Nie ma fal” i „MałomiaMiejsce: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku - Mały Salon, ul. Miedziana 2/4
steczkowy” to hity, które od razu wpadają w ucho. Bilety na każdy koncert sprzedały się
w przeciągu 4 minut. Po wyprzedanej „Małomiasteczkowej Trasie” po dużych halach w wielkich 9 marca
miastach, Dawid wyruszył w prawdziwie „Wielkomiejski Tour”. Artysta przeniósł się do
„Cudowna terapia”
kameralnych sal w mniejszych miastach. Wydarzenie organizuje Good Taste Production.
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po kilkunastu wspólnie przeżytych latach. Co wtedy?
Godz. 19.00 Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)
Leki na uspokojenie? Nie, mamy inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syropy
8 marca
i maści, a w zamian aplikujemy troje znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą
inscenizację. Państwo Dorek są doświadczonym małżeństwem, które – jak to w życiu – ma
Koncert „W klasycznym stylu”
za sobą dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są wypaleni i znudzeni, a zarazem
W jednym z najpiękniejszych dni w roku, kiedy cały świat pada do stóp płci pięknej, Klub
„Stara Remiza” zaprasza na niezwykły koncert muzyki klasycznej. Mając w pamięci
groteskowi w swoich małżeńskich kłótniach o drobiazgi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje
wiedeńskie koncerty z początku roku, chcemy jeszcze raz przybliżyć Włocławkowi nieco
im nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do wybitnego
miasta „Nad pięknym, modrym Dunajem” i zaprezentować repertuar złożony
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomocą
z najpiękniejszych utworów klasycznej muzyki wokalno - instrumentalnej. Wykonawcami różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się pojednać parę, która potrafi urządzać sobie niezłe
koncertu będą absolwenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza
piekło? Czy specjalista znajdzie sposób, by małżonkowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by
Wielkiego: Agata Bobrowska – sopran, Piotr Stocki – baryton, Bartłomiej Kozłowski zaczęli ze sobą współpracować i słyszeć się wzajemnie? I czy przypadkiem terapeuta po
akompaniament. Wstęp – 12 zł/osoba – bilet normalny, 10,20 zł – bilet ulgowy bilety do
spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrzebował pomocy? Obsada: Dominika Ostałowska,
kupienia w kasie Klubu „Stara Remiza” i CK „Browar B.” oraz na biletyna.pl. Godz. 18.00
Marcin Kwaśny, Artur Pontek Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz Scenografia i kostiumy:
Miejsce: Klub Stara Remiza CK „Browar B.”, ul. Żabia 8
Dorota Kalitowicz. Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Leser Muzyka: Krzysztof Matysiak
8 marca
Spektakl organizuje Opus Art. Bilety po 85 zł w „Browarze B.” i na www.biletyna.pl.
Koncert poetycki Łukasza Nowaka z cyklu „Wduszygranie”
Godz. 17.00 Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)
Łukasz Nowak to autor tekstów, założyciel zespołu Caryna, twórca i współtwórca
programów muzycznych: "Podróże z balladą", "Spotkanie z balladą", Słowiańska dusza",
10 marca
„Pieśni Naszych Czasów”, w których odtwarza piosenki największych bardów XX wieku
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz oraz Warsaw Opera Quartet
oraz prezentuje własne kompozycje. Jego poezja porusza problemy codzienności samotność człowieka, relacje międzyludzkie, miłość, tęsknotę, marzenia i wiele innych. Jako „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się ten żagiel bieli”, „Być kobietą” – te nieśmiertelne
przeboje zachwycają do dziś melodyjnością, lekkością, pełnym pasji wykonaniem.
poeta wciela się w przeróżne postacie - kochającej matki, królewskiego błazna, podróżnika,
by za chwilę stać się kasjerką z dworca centralnego, robotnikiem budowlanym,
Wyjątkowy, koncert Alicji Malewskiej, której towarzyszyć będzie na stałe współpracujący
marzycielem, ojcem, powstańcem i potępionym... Zapraszamy na niezwykły montaż
z nią kompozytor, pianista i akompaniator, jednocześnie autor muzyki większości Jej
słowno-muzyczny, który nosi znamiona recitalu - koncertu; choć publiczność w dużej
piosenek, świętujący z wybitną piosenkarką okrągły jubileusz – Włodzimierz Korcz.
mierze wychodzi z niego jak po spotkaniu ze starym, dobrym przyjacielem. Bilety po 17 zł
Ponadto na scenie pojawi się akompaniujący im już od 5 lat „Warsaw Opera Quartet”.
do nabycia w kasie CK „Browar B.” i na biletyna.pl. Godz. 19.00
Koncert organizuje PHU Mazart. Bilety po 80 i 90 zł w Browarze B. Godz. 17.00
Miejsce: Sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)
(wejście od ul. Bechiego)

10 marca
„Akompaniator”

To sztuka, która opowiada historię divy operowej i zakochanego w niej akompaniatorzepianisty. Opowieść o miłosnej obsesji wraz z rozwojem akcji przeobraża się z początkowej
lekkiej opowiastki obyczajowej w thriller psychologiczny. Bo to historia, wbrew pozorom,
wcale nie taka zabawna. Sztuka Anny Burzyńskiej to także niesamowite aktorskie tour de
force Edyty Olszówki i Piotra Polka. Przedstawienie wystawiane z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet – w związku z tym Teatr, jak co roku, przygotował dla Pań
niespodziankę – bilety ulgowe!
Reżyseria: Adam Sejnuk, Scenografia: Wojciech Stefania, Kostiumy: Katarzyna Adamczyk,
Występują: Edyta Olszówka, Piotr Polk
Kasa Teatru tel. 54 231 47 66, ceny biletów: 60 zł, 50 zł, 40 zł, 30 zł. Godz. 17.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

10 marca
Dzień Kobiet na wesoło

Koncert zespołu „Jazz fajny jest” oraz występ kabareciku „Niespodzianka". Wstęp wolny
Godz. 17.00 Miejsce: Klub „Łęg” CK „Browar B.”, ul. Płocka 247

13 marca
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu pracowników oraz podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej „Na Skarpie” oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława
Niemena we Włocławku. Wstęp wolny Godz. 11.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza, Sala Kameralna
ul. Warszawska 11/13

14 marca
Jazz Browarze B. Tomasz Chyła Quintet

To zespół wywodzący się z gdańskiego środowiska jazzowego, szturmujący przebojem
polską scenę jazzową. Lekkość wykonawcza, niesamowita energia i interpretacyjna świeżość
to cechy charakterystyczne tego nieszablonowego kwintetu. Liderem zespołu jest skrzypek
Tomasz Chyła – jeden z liczących się przedstawicieli młodej szkoły polskiej jazzowej
wiolinistyki. W październiku 2018 roku ukazała się płyta: „Circlesongs” nakładem Agencji
Muzycznej Polskiego Album został przyjęty z ogromnym entuzjazmem zarówno krytyków
muzycznych, dziennikarzy, znawców gatunku, ale tez przez szeroką publiczność. Akademia
Fonograficzna ogłosiła nominacje do nagrody muzycznej Fryderyki 2019. Wśród nominowanych znalazł się Tomasz Chyła Quintet, w kategorii Muzyka Jazzowa - Album Roku. Tomasz
Chyła - lider formacji, otrzymał nominacje jako Artysta Roku w kategorii Jazz. To druga
nominacja dla zespołu. Pierwsza otrzymali w ubiegłym roku w kategorii Jazz, Fonograficzny
Debiut Roku za album „Eternal Entropy”. Skład zespołu: Tomasz Chyła – skrzypce, Piotr Chęcki
– saksofon, Szymon Burnos – fortepian, Konrad Żołnierek – kontrabas, Sławomir Koryzno –
perkusja. Koncert odbywa się w ramach projektu Polski Jazz 360° realizowanego przez
Fundację Polski Jazz. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Bilety po 15 zł w „Browarze B.” i na
www.biletyna.pl Godz. 19.00 Miejsce: Sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

15 marca
Z Kolbergiem na szlaku „Odpoczno”

Zespół powstał w 2014 roku, złożony jest z doświadczonych łódzkich muzyków.
Wspólnym mianownikiem dla członków zespołu okazała się muzyka z regionu
opoczyńskiego. Starając się zachować jak najbardziej surowe i oryginalne brzmienie,
a zarazem dotrzeć do własnych muzycznych korzeni, grupa łączy współczesną
14 marca – 10 listopada
improwizację z żywiołowością wiejskiego grania. Zespół występuje w składzie: Joanna
Wystawa czasowa „Prowincja” – powrót po 30 latach.
Gancarczyk – śpiew, basy, Marcin Lorenc – skrzypce, Marek Kądziela – gitara, efekty,
Kolekcja prac pokonkursowych (1985–1989)”
Piotr Gwadera – dżaz, bębenek. Grupa jest laureatem Konkursu Muzyki Folkowej
Wystawa jest prezentacją najciekawszych obrazów, rysunków i grafik, które zostały
Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 2015. W 2018 roku jako jedyny zespół z Polski
nagrodzone w ogólnopolskich konkursach plastycznych i znalazły się w kolekcji sztuki
zaprezentował się na najważniejszych międzynarodowych targach world music na
współczesnej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Trzy konkursy i wystawy pt.
świecie – WOMEX 2018 w Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich.
„Prowincja” były organizowane w latach 1985, 1987, 1989. Ich celem było zachęcenie
W marcu 2018 roku nakładem wydawnictwa Audio Cave ukazał się debiutancki album
twórców do podejmowania w swych pracach treści społecznych i kulturowych
zespołu i od razu został okrzyknięty jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych
mieszczących się w temacie – haśle „Prowincja”. Na trzy edycje konkursów około 300
artystów z całej Polski nadesłało prawie 1000 prac, w wystawach pokonkursowych wzięło roku 2018! Serdecznie zapraszamy do wyruszenia z nami w niezapomnianą podróż
udział 129 twórców. Uczestnicy „Prowincji” reprezentowali różne pokolenia, szkoły, tworzyli po polskiej kulturze ludowej! Bilety po 20 zł w Klubie „Stara Remiza” i na biletyna.pl.
Godz. 18.00 Miejsce: Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.”, ul. Żabia 8
w odmiennych konwencjach stylistycznych. Najcenniejszym efektem konkursów jest
zgromadzona w MZKiD unikatowa kolekcja obrazów, grafik i rysunków ukazująca polską
14 marca – 14 kwietnia
prowincję tuż przed upadkiem PRL-u. Jest to jedyny tak ukierunkowany zbiór w Polsce.
Wystawa „Sansara Nepal”– fotografia Wojtka Moskwy
W kolekcji znajduje się 75 prac, głównie nagrodzonych i wyróżnionych w trzech edycjach
konkursów – dzieł artystów znanych, zapomnianych i tych, którzy odeszli, twórców z całej Sansara - w hinduizmie i buddyzmie dosłownie oznacza nieustanne wędrowanie,
Polski, także reprezentantów środowiska plastyków z regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej kołowrót narodzin i śmierci, cykl reinkarnacji, któremu od niezmierzonego okresu
m.in. Grzegorza Bieniasa, Michała Candera, Józefa Panfila, Józefa Pawła Karczewskiego,
podlegają wszystkie żywe istoty włącznie z istotami boskimi. Po każdym kolejnym
Zdzisława Szmidta; rysunki, Wojciecha Akuszewskiego, Jędrzeja Gołasia, Tomasza
wcieleniu, następne wybierane jest w zależności od nagromadzonej karmy.
Hoffmanna; grafiki Janusza Akermanna, Teresy Czajkowskiej, Andrzeja Kaliny czy Elżbiety Wojtek Moskwa, fotograf wyposażony w średnio formatowy, analogowy aparat
Radzikowskiej. Prezentowana, dopiero po 30 latach, po raz pierwszy kolekcja „Prowincja” przemierzył już tysiące kilometrów. Nie potrafił jednak nazwać tematu swoich fotografii, a
ukazująca różnorodne spojrzenie artystów na Polskę prowincjonalną w latach 80. XX w.
decyzję kiedy nacisnąć spust podejmował intuicyjnie. Po wyprawie do Nepalu w 2012
może być okazją do refleksji na ile w tym obszarze nastąpiły zmiany, a w jakich kwestiach roku zaczął zgłębiać, obecne w obu największych religiach tamtego regionu, zjawisko
nie zmieniło się nic. Wernisaż wystawy w dniu 14 marca przypada w 30. rocznicę otwarcia kremacji i doszedł do pojęcia sansary, znajdując sedno swych wędrówek. Zdjęciom
Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej i inauguruje obchody jubileuszu placówki. Tego samego
towarzyszą osobiste teksty, które autor pisał ponad rok po wyprawie. Zawarł w nich
dnia przypada też 110 rocznica powstania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku. Wernisaż: 14 marca (czwartek), godz. 17.00. Wstęp: bilet normalny – 7 zł/os., historie, przemyślenia i wspomnienia pojawiające się podczas przygotowywania zdjęć
do wystawy. Wernisaż: 14.03 godz. 18.00, wstęp wolny. Zwiedzanie: wtorek – piątek,
bilet ulgowy – 5 zł/os., zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os.
godz. 11.00 – 18.00, soboty -14.00-18.00 (ostatnie wejście godz.17.30)
Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Sztuki „Beczkownia”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

15 marca
„W Zakamarkach Duszy”

Promocja tomiku poetyckiego Agaty Jasińskiej, poetki, założycielki nieformalnej
grupy literackiej WZD, zawierającego wiersze innych poetów, członków grupy WZD.
Podczas spotkania wystąpią: Justyna Kacperska (wokal, gitara) oraz Emil Szprengiel
(instrumenty klawiszowe). Promocję poprowadzi: Jarosław Wojciechowski.
Wstęp wolny Godz. 16.30
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza, Sala Kameralna,
ul. Warszawska 11/13

15 – 17 marca
Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny w muzeum

W tych dniach koszt biletu wstępu do wszystkich oddziałów MZKiD we
Włocławku, Nieszawie i w Kłóbce będzie wynosił 2 zł. „Polska zobacz więcej –
Weekend za pół ceny” to ogólnopolska akcja promocyjna, której celem jest
prezentacja oferty turystycznej i zachęcenie rodaków do korzystania z atrakcji na
terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym. 15 marca, jak
w każdy piątek, we wszystkich oddziałach MZKiD obowiązuje wstęp bezpłatny).
Miejsce: Oddziały Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
Nieszawie i Kłóbce

17 marca
Niedziela z kustoszem

Spotkanie odbędzie się na wystawie czasowej pt. „Europejskie makatki kuchenne”,
przygotowanej z kolekcji Elżbiety i Piotra Branekovych i zbiorów etnograficznych
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Na ekspozycję składają się makatki,
zarówno haftowane, jak i drukowane, pochodzące z Bułgarii, Węgier, Słowacji oraz
Austrii, Holandii, Niemiec i Szwecji, a także nasze polskie. O historii makatek, które
w przeszłości były m.in. ozdobą kuchni, poradnikiem życiowych mądrości, zasad
moralnych i dobrych rad, opowiedzą podczas spotkania autorka p. Elżbieta
Piskorz-Branekova oraz komisarz Dorota Kalinowska. Impreza odbędzie się
w ramach akcji „Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny!” Bilet 2 zł.
Godz. 12.00 Miejsce: Muzeum Etnograficzne,
ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

17 marca
„Książę Papusz i jego Przyjaciele”

Dynamiczne i przewrotne przedstawienie dla dzieci, choć nie tylko, w wykonaniu
aktorów Teatru „Czwarte Miasto” w Gdyni opowiadające o przygodach Księcia
Papusza i jego przyjaciół. Bajka łącząc konwencję żywego planu i aktorstwa
lalkowego, wzbogacona piosenkami oraz interakcją z Widzem, uczy dzieci jak
ważna w życiu jest przyjaźń i rodzina… Czy tytułowemu Księciu uda się dotrzeć do
rodziców i krewnych? Jakie miasta, kraje i kontynenty będzie musiał przebyć, aby
odnaleźć swój nowy dom? Reżyseria: Dariusz Majchrzak,
Scenariusz: Martyna Janczewska, Oprawa muzyczna: Hanna Łubieńska,
Dźwięk: Piotr Kądziela, Scenografia i lalki: Magdalena Kurek.
Bilety po 15 zł i 10 zł. Godz. 11.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

17 marca
Akademia WioliMisia: Wiosenne wylliczanki - rymowanki do
Misia przebudzania

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. 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)

marzec 2019

17 marca
Smoki – rodzinne warsztaty twórcze z gliną

Inspiracją działań będą mity, legendy i baśnie, w których występują smoki.
Porozmawiamy o wyobrażeniach oraz symbolice tych stworów. W części warsztatowej
uczestnicy będą formować rzeźby smoków i dekorować je różnymi sposobami. Smoczą
kolekcję sfotografujemy na pamiątkę. Czekamy na dzieci, rodziców i dziadków.
Ilość miejsc ograniczona. Wstęp: 10zł/rodzina. Wpisanie na listę po wcześniejszym
zakupie biletu. Informacje: tel. 54 4112120. Godz. 11.00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

19 marca
Grafika dla dorosłych - gipsoryt

Drugie spotkanie dla osób zainteresowanych spróbowaniem własnych sił
w grafice warsztatowej. Tym razem uczestnicy zajęć będą mogli wykonać prace
w rzadko stosowanej technice wypukłodrukowej. Ilość miejsc ograniczona.
Wstęp: 5zł/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 marca
Promocja tomiku poezji Aleksandry Ochmańskiej
„Barwy świata”

To kolejna publikacja, pochodzącej z Włocławka autorki. Jej najnowsze utwory dotykają
wielu aspektów codziennego życia. Poetka jest w nich obserwatorką, czasem
uczestniczką. Skrywa się za głosem innych, stawia trudne pytania, przez co jej poezja jest
pełna empatii i skłania do refleksji. Aleksandra Ochmańska ukończyła filologię
germańską na UMK w Toruniu. Autorka dziewięciu tomików, laureatka konkursów
poetyckich. Publikuje w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w almanachach. Jest
autorką felietonów w kwartalniku „Sekrety ŻARu”. Członek Związku Literatów Polskich
i warszawskiej grupy Poetica. Wstęp wolny. Godz. 17.00
Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Dziewińska 17

22 marca
Piotr Bałtroczyk

Był działaczem studenckiego ruchu artystycznego, m.in. laureatem Festiwalu
Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA. Później zajął się zawodowo
konferansjerą prowadząc różne festiwale i imprezy kabaretowe i z tego najbardziej
słynie. Prowadził też programy telewizyjne: w TVP „Zwyczajni niezwyczajni”, „Pegaz”
i „Kochamy polskie komedie”, w Polsacie „Piotr Bałtroczyk przedstawia” i „Piotr
Bałtroczyk na żywo”. Wydał tomik wierszy „Krawiectwo miarowe”, wcielił się w też
postać Johna McPhersona w emitowanym przez telewizję Polsat, a następnie przez
TV4 improwizowanym serialu kabaretowym „Spadkobiercy”. Jest laureatem dwóch
Wiktorów w kategorii „osobowość telewizyjna” i nagrody dziennikarzy na KFPP
Opole w 2001. Do Włocławka przyjedzie z programem „Mężczyzna Z Kijowym
Peselem”. Zaczyna go zawsze od słów „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr
Bałtroczyk i jestem atrakcją. A Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się
jak w domu, samotny i niepotrzebny”, potem jednak następuje w dużej mierze
improwizowany, satyryczny monolog będący – jak sam jego twórca mówi –
„również zagadką dla Bałtroczyka”. Występ organizuje Impresariat Scena Studio.
Bilety 50-60 zł. Godz. 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

22 marca
Przestrzenie. Krzysztof Cieślak. Tomasz Kamiński

29 marca
„Dzień ołówka z Malalą”

Spotkanie autorskie. O twórczości, pasjach, niecodziennych i codziennych
sprawach autorów prezentowanych wystaw w GSW. Wstęp: wolny.
Godz. 17.30 Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej ul. Miedziana 2/4

Warsztaty z okazji obchodzonego 30 marca Dnia Ołówka. W programie:
ołówkowe kalambury, wysyłanie marzeń ołówkową rakietą oraz tworzenie
własnego, czarodziejskiego ołówka. Godz. 16.30
Miejsce: Filia Dziecięca nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Warszawska 11/13

23 marca
Joanna Aleksandrowicz - koncert "Od nocy do nocy" najpiękniejsze utwory filmowo-musicalowe

29 marca
„Chcesz się bawić? Zadzwoń!”

Koncert aktorki i wokalistki młodego pokolenia pochodzącej ze Zduńskiej Woli.
Występowała m.in na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Tetaru Polskiego
we Wrocławiu, Novej Scenie w Bydgoszczy oraz gościnnie na scenie Teatru
Roma w Warszawie. Zdjęcia aktorki pt. ' Kobieta o poranku'' zostały wyróżnione
przez włoski portal ' Vouge Italia'' oraz brytyjski "Calumet Photo UK'', Pierwszy
koncert filmowo- musicalowy artystka zagrała we współpracy z członkami
zespołu Varius Manx. Bilety po 30 zł. Godz. 18.00
Miejsce: Sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28
(wejście od ul. Bechiego)

To sztuka twórców takich światowych hitów scenicznych jak „Mayday2” czy „Szalone
nożyczki” – I.D.Clark’a i M.Kash’a. To prawdziwa komediowa uczta pełna zwrotów akcji,
barwnych akcji i świetnego humoru spędzonego w towarzystwie lubianych aktorów. Dziesiąta
rocznica ślubu w Paryżu? Ach jak cudownie. Zapowiada się wspaniale… gdyby nie kilka
nagłych niespodzianek i „małych” sekretów, które tworzą pajęczą sieć, wplątując bohaterów
jak i Widzów. Spełnienie paryskiego marzenia staje pod panicznym znakiem zapytania. Czego
nie robi się jednak dla ukochanej żony? (…lub bardziej ze strachu przed nią!). Call center o
erotycznym zabarwieniu… to dopiero początek dobrej zabawy! Co ukrywa kobieta? Czego
szuka detektyw? Czym zaskoczy Widza każda pojawiająca się postać? Reżyseria: Radosław
Dunaszewski, Przekład: Elżbieta Woźniak, Scenografia: Zofia Plota, Marcin Chojnacki, Kostiumy:
Dominika Onderska, Występują wymiennie: Michał Koterski/Michał Piróg, Dominika
Gwint/Anna Powierza, KlaudiaHalejcio/Katarzyna Polewany, Krzysztof Hanke/Piotr
Pręgowski, Michał Mikołajczak/Marek Włodarczyk, Marcin Mroczek/Rafał Mroczek, Iwona
Rulewicz/Dorota Bierkowska. Bilety: 90 zł, 70 zł/ Godz. 18.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

26 marca
Alfabet sztuki - Mistrzowie fotografii

Odkrywcze, eksperymentalne fotografie. Poszukiwanie piękna i nowych
sposobów wyrazu w dziełach fotografików XIX i XX wieku oraz najciekawsze
fotografie powstałe w ostaniach latach. Wykład z prezentacją Jerzego
Jabczyńskiego. Wstęp wolny. Godz. 17.30
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

30 marca
Między nami kobietami – wiosna w klimacie Orientu

31 marca
Warsztaty rodzinne

Zapraszamy na kolejne warsztaty rodzinne, tym razem poświęcone kujawskim
zwyczajom i tradycji zdobienia domostw z okazji Świąt Wielkanocnych. Na spotkaniu
odpowiemy m.in. na pytanie, dlaczego uderzano się palemkami i połykano kotki
z gałązek wierzby? Co wkładano do koszyczków wielkanocnych bądź dla kogo
przygotowywano i wykrzykiwano wierszowane przywoływki? W części warsztatowej
uczestnicy wykonają ozdoby wielkanocne przy użyciu m.in. kolorowej i szarej tektury,
sznurka, bibuły. Wstęp: 9 zł/os. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 542323001.
Godz. 11.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

INFORMATOR

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

Spotkanie organizowane z inicjatywy kobiet i dla kobiet. W programie: taniec orientalny
w wykonaniu Leyli i jej grup tanecznych, Manilu – pokaz mehendi /hinduskiego zwyczaju
ozdabiania dłoni /, Vanilla Fly – pole dance, wystawa rękodzieła artystycznego, występ
zespołu Classic, warsztaty florystyczne oraz inne atrakcje. Wstęp wolny.
Godz. 16.00 Miejsce: Klub „Zazamcze” CK „Browar B.”, ul. Toruńska 87

KULTURALNY

Premiera przedstawienia Teatru Ludzi Upartych z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru. Przełom XIX i XX wieku przyniósł kryzys moralności mieszczańskiej
objawiający się nastawieniem wyłącznie na sprawy materialne, zanikiem
potrzeb duchowych i kulturalnych, konserwatyzmem i ciasnotą poglądów,
a zwłaszcza obłudą i fałszem. Szczególną formą dwulicowości stało się
stosowanie zasad moralnych na pokaz, posługiwanie się nimi, by oceniać
i atakować innych. Gabriela Zapolska właśnie dwulicowość i kołtunerię uczyniła
głównym tematem swojej gorzkiej komedii. Tak dosadnie i skutecznie, że
niedługo po premierze (Kraków 1906 r.) w potocznym słowniku pojawiło się
określenie „dulszczyzna”, jako synonim owej dwulicowości. Od premiery
„Dulskiej” minęło ponad 100 lat, a dulszczyzna kwitnie. Wystarczy rozejrzeć się
wokół. I właśnie o tym jest ten spektakl…
Reżyseria: Jan Polak, Muzyka i dźwięk: Piotr Matuszkiewicz,
Światło: Włodzimierz Stawisiński, Scenografia i kostiumy: Dorota Główczyńska,
Dariusz Piotrowski, Występują: Katarzyna Salamończyk, Katarzyna Michalska,
Katarzyna Misiak, Katarzyna Maciejewska, Aleksandra Buczkowska, Julia
Fryżewska, Urszula Zbonikowska, Adrian Domanowski, Paweł Rodecki.
Bilety po 15 zł i 10 zł. Godz. 18.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13
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