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Urodzinowy Maraton JULKA
1 czerwca legnicki Julek, ulubieniec dzieci, będzie obchodził swoje czwarte urodziny. Weekendowa kulminacja wielkiego świętowania, w ramach którego jubilat przygotował dla małych i
dużych legniczan wiele atrakcji i niespodzianek.

wstęp wolny / bilety
org. Craft Event, Food Track Show, Galeria
Sztuki, LCK, Muzeum Miedzi, OSiR, MCK,
Teatr im. H. Modrzejewskiej,
ŁZPiT „Kyczera”, TPD, UM Legnica
1.06 (piątek), godz. 10.30-20.00
Festyn z okazji Dnia Dziecka
RAZEM DLA DZIECI
godz. 10.30 (Rynek)
Uroczyste otwarcie festynu
godz. 10.40-11.00 (Rynek)
Barwny korowód poprowadzi
Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka
Orkiestra Dęta
godz. 11.00-15.00 (Rynek)
Występy dziecięcych i młodzieżowych
zespołów artystycznych, konkursy
z nagrodami, Zumba dla dzieci
godz. 11.30-12.15 (Akademia Rycerska)
Podsumowanie XVI Regionalnego
Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Moja mała ojczyzna”
godz. 15.00-15.30 , 19.45-0.00
(Akademia Rycerska)
Losowanie nagród głównych w loterii
fantowej, m.in. rower, tablet, aparat
fotograficzny
Ponadto: gry, zabawy i konkursy, pokazy
Policji i Straży Miejskiej, pokaz ratownictwa medycznego PWSZ, zabawy i gry
dla najmłodszych, warsztaty „Dzieciaki
Sadzeniaki” z Leroy Merlin Legnica,
prezentacja stoisk Kolei Dolnośląskich
i Eisberg Legnica, stoisko legnickiej
„Profesji” dla miłośników gier planszowych, koło fortuny, loteria fantowa oraz
strefa zabawy: dmuchańce, piłkarzyki,
malowanie twarzy i in.
Rynek - scena przy Galerii Sztuki,
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
org. TPD, LCK

1.06 (piątek), godz. 12.00
„Ogród zielonego kota i innych
kotów” – wernisaż prac plastycznych
dzieci z Przedszkola „Hobbit”
Galeria „Pacykarz”
org. Galeria Sztuki
1.06 (piątek), godz. 15.00-21.00
„Food Truck Show – Legnica”
Rynek,
org. Craft Event, Food Track Show, UM
1.06 (piątek), godz. 16.00
SKATE JAM LEGNICA
W programie: Pokazy ewolucji i zawody
w kat. bmx, inlines oraz skateboards,
muzyka z DJ, serwis sprzętu.
Skatepark, ul. Cynkowa
org. OSiR
1.06 (piątek), godz. 17.00
Pochód postaci bajkowych
z legnickim Julkiem
Rynek, start - Galeria Piastów
org. UM Legnica
1.06 (piątek), godz. 17.30
„Balonowe Podróże z Julkiem”
- przedstawienie plenerowe
„Teatru w Ruchu” z Krakowa
Rynek,
org. UM Legnica, LCK
2.06 (sobota), godz. 11.00
„Łemkolandia”
- Dzień Dziecka po łemkowsku
W programie m.in.: warsztaty tańców
łemkowskich, pokaz i nauka gry na
trombicie, czytanie bajek, spotkanie
z Julietą Gonzalez-Springer, autorką
ilustracji do książki „Jak Lypniane sonce
do micha imaly. Bajki, baśnie i opowieści
Łemków”, zajęcia plastyczne oraz lekcja
kaligrafii (litery łemkowskie).
Akademia Rycerska,
org. LCK, ŁZPiT „Kyczera”
2.06 (sobota), godz. 12.00-21.00
„Food Truck Show – Legnica”
Rynek,
org. Craft Event, Food Track Show,
UM Legnica

2.06 (sobota), godz.13.00-17.00
Geo-Dzień Dziecka
czyli zabawa dla młodych odkrywców
Galeria Piastów, ul. NMP
org. Galeria Piastów
2.06 (sobota), godz. 18.00
„Łemkolandia” - koncert Galowy
Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej,
org. LCK, ŁZPiT „Kyczera”
3.06 (niedziela), godz. 12.00 - 18.00
„Food Truck Show”
Rynek,
org. Craft Event, Food Track Show, UM
3.06 (niedziela), godz. 12.00
Spektakl „Baśń o pięknej Parysadzie
i o ptaku Bulbulezarze” oraz
wycieczka po zakamarkach teatru
bilety - 25, 20 zł
Teatr im. H. Modrzejewskiej
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej
3.06 (niedziela), godz. 12.00-16.00
#muzealniaki
czyli niedziela w muzeum
Zwiedzanie wystawy „Pora na dobranoc...”, projekcja bajek, bicie legnickiego
grosza z wizerunkiem św. Jadwigi
Muzeum Miedzi, Lapidarium,
org. Muzeum Miedzi
3.06 (niedziela), godz. 14.00-18.00
„Animacyjna wioska dla dzieci”
Malowanie twarzy, brokatowe tatuaże,
pokazy baniek mydlanych, pokazy baloniarskie, animacje z chustą, stanowisko
z klockami konstrukcyjnymi.
Rynek,
org. UM Legnica
4.06 (poniedziałek), godz. 10.00-15.00
Dzień Dziecka z legnicką Caritas
BĄDŹMY RAZEM
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00
Mszą Św. w Katedrze, skąd następnie
barwny korowód wyruszy do Parku
Miejskiego. W programie: koncerty,
występy artystyczne, pokazy służb
mundurowych, zabawy, gry i konkursy.
Rynek,
org. Caritas Diecezji Legnickiej

KALENDARIUM KULTURALNE - MAJÓWKA 2018

▸ do 4.06 | piątek, sobota, niedziela
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▸ 2.06

▸ 3.06

▸ 3.06

sobota, godz. 11.00

niedziela, godz. 12.00

niedziela, godz. 19.00

Dzień Dziecka z Domem
Kultury „Atrium”

„Magiczna Legnica
dla Niepodległej” Na Skwerze Orląt
Lwowskich

SALVE REGINA
Koncert Zespołu
Wokalnego ULTIMA

W programie: gry, zabawy oraz przedstawienie kukiełkowe „Narcyz ratuje Różyczkę”.

DK Atrium, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 2.06
sobota, godz. 18.00

Koncert - Nowy Świat
- nowa muzyka
TRANSMISSION ZERO
i CYNAMONOWY OGRÓD
Legnicka formacja wraz z kapelą z Krakowa wypełni scenę na Nowym Świecie
nowoczesnymi brzmieniami, łącząc rock
z post-rockiem, muzykę dynamiczną
z liryczną, eksponując mocne podobieństwa
i równie mocne różnice. Grupa „Transmission
Zero” powstała w 2017 roku. Uprawia „instrumentalny post-rock, gdzie przestrzenne
i melodyjne partie zderzają się z przesterowanymi ścianami dźwięku”. „Cynamonowy
Ogród” gra od 2015 roku muzykę, w której
da się usłyszeć brzmienia alternatywne,
wave rock czy progressive rock. Zespół
wydał w ubiegłym roku debiutancki album
„Grafonomalie”.

Scena na Nowym Świecie

bilety - 10 zł
org. Teatr im H. Modrzejewskiej

Powracają magiczne spacery po Legnicy
w nowej odsłonie. Roger Piaskowski, historyk sztuki przedstawi historie z emocjami,
pokazujące obecność Polaków i spraw
polskich w dziejach Legnicy, które wzbogacą
wiedzę o naszym mieście oraz umocnią poczucie tożsamości narodowej i dolnośląskiej.

start - Skwer Orląt Lwowskich,
pod pomnikiem
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

Zrodzony w średniowieczu kult Maryi
zaowocował w kulturze europejskiej niezliczonymi dziełami z każdej dziedziny sztuki,
inspirując także kompozytorów. Koncert
będzie złożony z poświęconych matce
Chrystusa dzieł mistrzów polifonii zachodniej XVI i XVII wieku – m.in. Williama Byrda,
Giovanniego da Palestriny czy Hansa Leo
Hasslera. Zabrzmią także współczesne im
utwory znakomitych kompozytorów polskich
– Bartłomieja Pękiela, Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego, Mikołaja Zieleńskiego oraz
niezwykłe śpiewy Kościoła wschodniego.
Zespół Wokalny „Ultima” uformował się
w tym roku ze śpiewaków dawnego Chóru
Kameralnego „Axion”. Jego ideą jest łączenie
muzyki Zachodu i Wschodu, przeszłości
i współczesności.

Foyer Teatru, Rynek

bezpłatne wejściówki w kasie Teatru
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 5.06
wtorek, godz. 10.00

▸ 3.06

XXII Festiwal Piosenki
Dziecięcej LEGNICA 2018

niedziela, godz. 16.00

„Posłuchajcie Chopina
w Legnicy”
- koncert plenerowy
Plenerowy koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II, zorganizowany w 21 rocznicę wizyty
Ojca Świętego w Legnicy. Wystąpią młodzi
pianiści związani z bydgoską Akademią
Muzyczną: Bogusz Lewandowski i Michał
Szymanowski, którzy zaprezentują utwory
wielkiego pianisty, m.in nokturny, walce,
ballady i mazurki. Bogusz Lewandowski
jest studentem AM w Bydgoszczy, natomiast jej absolwent a obecnie wykładowca,
Michał Szymanowski to jeden z najbardziej
obiecujących młodych, polskich pianistów.
Swoje umiejętności doskonalił w berlińskiej
Hochschule für Musik Hanns Eisler. Jest
laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in.
w Akwizgranie, Korei, Warszawie i Kijowie.

DK„Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 6.06
środa, godz. 18.00

Koncert „Melodie dla Anny”
W programie piosenki z repertuaru Anny
German, w wykonaniu artystów z Białorusi, laureatów Białoruskiego Festiwalu
Anny German „Eurydyka”, organizowanego
przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej
w Mińsku oraz Marynę Towarnicką i Witalija
Aleszkiewicza. Koncert prowadzić będzie
aktorka Aurelia Sobczak oraz Ivan Ilichev.

Zamek Piastowski
ul. NMP, pl. Powstańców Wlkp.
wstęp bezpłatny
org. OSiR

wstęp bezpłatny
org. OKiS we Wrocławiu, Stowarzyszenie
Kulturalne „Krajobrazy”, CKUiJK Zamek
Piastowski
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czwartek, godz. 18.00

▸ 9.06
sobota, godz. 11.00 - 14.00

Duszpasterstwo Ludzi
Pracy ’90 - wykłady

Światowy Dzień Dziergania
w Miejscach Publicznych

Wykład pt. „Aktualność Prawd Polaków spod
Znaku Rodła w XXI wieku” wygłosi Tadeusz
Szczyrbak, Prezes Rodziny Rodła – Wrocław.

Raz w roku miłosnicy drutów, szydełek
i włóczki mają swoje święto. Szaleństwo
yarnbombingu, dziedziny sztuki polegającej
na pokrywaniu elementów architektury
ręcznie wykonanymi dzianinami dotarło
również do Polski. Po raz kolejny miłośnicy
rękodzieła, zajęć którym można poświęcać
się w zupełnej samotności, spotkają się
na legnickim rynku, aby spotkać osoby
o podobnych zainteresowaniach, podzielić
się wiedzą, wymienić doświadczenia i ...ozdobić Legnicę w najbardziej szalony i kolorowy
sposób czyli „udziergać graffiti”. Tym razem
celem akcji będzie legnicki Netun...

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,
ul. Macieja Rataja
wstęp bezpłatny
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90

▸ 8.06
piątek, godz. 17.15

„Niepełnosprawni
- dzieciom”
W programie: gry, zabawy oraz przedstawienie zatytułowane „Marzenie Aurelki”.

DK„Atrium”, ul. Pomorska

wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA, DK „Atrium”

▸ 9.06
sobota, godz. 14.00 – 20.00

Dzień Dziecka w„Koperniku”

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 7.06

Rynek, fontanna Neptuna

wstęp bezpłatny
org. Sekcja Kreatywna „Złote ręce” LBP,
TML „Pro Legnica”

▸ 9.06 | sobota, godz. 15.00-22.00
Przegląd Kapel Rockowych
PKRock’18 oraz koncert zespołu
Nocny Kochanek

Plenerowe spotkanie adresowane do całych
rodzin, w tym roku o profilu tanecznym.
W programie: prezentacja sekcji działających
w SDK „Kopernik” oraz zaproszonych gości,
wystawa i kiermasz prac rękodzielników,
loteria fantowa, bogaty program animacji
artystycznych i sportowych oraz grill.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

Zaprezentują się zespoły wykonujące
szeroko rozumianą muzykę rockową, alternatywną i niezależną z całego kraju. Jedno
miejsca w konkursie zostało zarezerwowane
dla wykonawcy, który został wyłoniony
podczas lokalnych eliminacji „na żywo”
głosami publiczności - najwięcej głosów
otrzymała wówczas legnicka formacja
DO[N]T. Pula nagród w przeglądzie wynosi
4.000 zł. Gwiazdą imprezy będzie NOCNY
KOCHANEK. Zespół gra klasyczny heavy
metal inspirowany gigantami gatunku.
Wykorzystując oryginalne poczucie humoru,
dystans do świata, pastisz i gry językowe,
„Nocny Kochanek” rysuje, czy też przeryso-

wuje obraz polskiej subkultury metalowej.
Grupa powstała w 2012 roku, jako alter ego
„Night Mistress”. Kochanek miał być chwilowym żartem i oddechem od poważnego
grania w „Night Mistress”. Jednak członkowie
grupy poczuli się w owym wydaniu idealnie
i gdy okazało się, że bawi ono także publiczność, zostało z nimi na dłużej. W 2015 roku
ukazała się pierwsza płyta studyjna „Nocnego Kochanka”, zatytułowana „Hewi Metal”.
Niedługo potem powstał przekorny utwór
tytułowy do wydanej w styczniu 2017 roku
drugiej płyty „Zdrajcy Metalu”. Kariera zespołu po premierze albumu nabrała jeszcze
większego rozpędu niż w przypadku debiutu.
Miniony rok „Nocnych Kochanków” obfitował
m.in. w takie wydarzenia, jak zagranie supportu przed grupą „Scorpions” w Ergo Arenie,
czy występ na Dużej Scenie Przystanku Woodstock. Po roku „Zdrajcy Metalu” otrzymali
status złotej płyty. W wywiadach obiecują,
że już jesienią tego roku zamkną się w studiu,
aby nagrać kolejny album.

Dziedziniec Akademii Rycerskiej

bilety - 2 zł (konkurs), 40, 50 zł (karnet)
org. LCK

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 10.06
niedziela, godz. 6.00 - 15.00

Jarmark Staroci
Rynek

wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 10.06 | niedziela, godz. 15.00
20. Spływ Samoróbek
o Błękitną Wstęgę Kaczawy
Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji jubileuszu
20-lecia swojej największej imprezy plenerowej poszukuje najwspanialszej na świecie
budowli, która spełni jeden, szczególny
warunek - będzie pływać... Konstruktorzy
i załoganci najświetniejszych niezatapialnych pływadeł, które pomyślnie pokonają
dynsans jednej mili morskiej na Kaczawie
moją do podzielenia pulę nagród pieniężnych
w wysokości 10.000 zł. Tematem wiodącym
w pomysłach na budowę samoróbek i ubiory
załóg są BUDOWLE ŚWIATA. Uczestnikami
spływu mogą być osoby indywidualne lub
załogi wieloosobowe, które wybudują pływające samoróbki nawiązujące konstrukcją
i wyglądem do tematu. Do pokonania będzie
.odcinek ok. 1 mili morskiej po Kaczawie.

Kaczawa - od mostu Bielańskiego
do portu przy kościele św. Jacka
wstęp bezpłatny
org. OSiR

▸ 10.06 | niedziela, od godz. 13.00

▸ 11-12.06

Inauguracja szlaku
Śladami legnickich zegarów

XVI Legnicka
Paraolimpiada TPD

Czy wiecie, że czas w Legnicy odmierzało 77
zegarów? Zapraszamy w podróż „Śladami
Legnickich Zegarów” - na turystyczny szlak
opisany w książce Grażyny Humeńczuk
i Marcina Makucha, pionierskim opracowaniu, które powstało z inicjatywy Marty
Chmielewskiej i pasjonatów historii miasta.
10.06 (niedziela), godz. 13.00
plenerowa inauguracja szlaku oraz
wernisaże wystaw tematycznych
start - Brama Głogowska
10.06 (niedziela), godz. 14.00
prezentacja zegarów z kolekcji
Muzeum Miedzi, promocja książki
„Śladami legnickich zegarów”,
inauguracja strony internetowej
oraz aplikacji Footsteps, prelekcja
Muzeum Miedzi - Akademia Rycerska

.org. Muzeum Miedzi, Towarzystwo

Miłośników Twórczości Zofii Kossak,
UM Legnica

poniedziałek - wtorek

Impreza o charakterze integracyjnym, dla
niepełnosprawnych z Legnicy i subregionu.
Co roku bierze w niej udział około 300
sportowców, reprezentujących placówki
opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej i in.

Basen „Bąbelek” ul. Mazowiecka
boiska treningowe, Park Miejski
wstęp bezpłatny
org. TPD

▸ 12.06
wtorek, godz. 18.00

„Legniczanie znani
i lubiani”
Spotkanie z legnicką podróżniczką Ryszardą
Kosek.

TML „Pro Legnica”, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”
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środa, godz. 15.00-19.00

▸ 15-17.06 | piątek-sobota

Festyn Rodzinny
„Postaw na rodzinę”

FUNNY FOOD

W programie festynu rodzinnego pod nazwą
„Rodzinnie – aktywnie – na wesoło” znajdą
się konkursy gry oraz zabawy. Dla uczestników przewidziano szereg nagród oraz
napoje i słodycze.

Funny Food to druga edycja imprezy plenerowej towarzyszącej Międzynarodowej
Wystawie SATYRYKON, która łączy doznania smakowe i artystyczne. Występy,
koncerty, pokazy kulinarne, spotkania i
rozmowy z przymróżeniem oka – to wszystko zadzieje się na funnyfodowej scenie. Na
wydarzenie złożą się także: Jarmark Świętojański z ogromnym wyborem produktów
regionalnych, artystycznych i handmade,
Staromiejski Beer Rest, podczas którego
będzie można zakosztować kilku rodzajów
piwa kraftowego warzonego w legnickim

browarze, a także jedzenie na kółkach
czyli miasteczko foodtrucków oraz strefa
rozrywki dla najmłodszych, gdzie czekać
będą dmuchańce i interaktywne atrakcje
dla małych i dużych. W sobotę na Rynku
pojawią się także satyrkonowi artyści, którzy
rysować będą karykatury.

15.06 (piątek), od godz. 14.00
start miasteczka

16.06 (sobota), godz. 19.15
Koncert piosenek Andrzeja
Waligórskiego w wykonaniu
Jacka GRONDOWEGO
z gościnnym udziałem Stanisława
SZELCA z Kabaretu ELITA

Szkoła Podstawowa Nr 18,
ul. Grabskiego
wstęp bezpłatny
org. SP 18, UM Legnica

▸ 13.06
środa, godz. 17.00

Koncert „Laur MCK”
Rokrocznie w dniu 13 czerwca MCK wręczy
swoim wyróżniającym się wychowankom
Laury dla najaktywniejszych uczestników zajęć. Data ta nie jest przypadkowa bowiem w
tym dniu obchodzimy Ogólnopolskie Święto
Edukacji Pozaszkolnej. Wręczenie Laurów to
będzie połączone z uroczystym koncertem.

15.06 (piątek), godz. 17.00
oficjalne otwarcie Funny Food
15.06 (piątek), godz. 19.30
Koncert zespołu HURABAN
- mieszanka folkowych rytmów
z różnych stron świata

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza

16.06 (sobota), godz. 11.00
start miasteczka

▸ 14.06

16.06 (sobota), godz. 11.00-16.00
Blok występów młodych artystów:
Studio FAME ART, Teatr Młodzieżowy
CAMEO, Łukasz KINDEL

wstęp bezpłatny
org. MCK

czwartek, godz. 9.00

„Ekologia na wesoło”
Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkół
podstawowych.

Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 14.06
czwartek, godz. 18.00

ALE PLAMA!
Finisaż wystawy malarstwa grupy artystycznej ALE PLAMA!, działającej przy SDK
Kopernik.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

16.06 (sobota), godz. 16.00
Spotkanie z kuchnią japońską
– pokaz w wykonaniu KOKU SUSHI
wraz z degustacją
16.06 (sobota), godz. 18.00
Koncert satyryczny Grzegorza ŻAKA

Rynek

wstęp bezpłatny
org. LCK

17.06 (niedziela), godz. 11.00
start miasteczka
17.06 (niedziela), godz. 13.00
Blok występów dla dzieci
(Szkoła Podstawowa nr 1, Balbinki,
Złote Dzieci, Music Factory)
17.06 (niedziela), godz. 15.40
„Gapciowatość”
– przedstawienie dla najmłodszych
17.06 (niedziela), godz. 16.30
Blok animacji dla dzieci
z Klaunem JEJKU
17.06 (niedziela), godz. 18.00
BRZECHWA Robi Show & Killersi
– koncert piosenek do tekstów
Jana Brzechwy

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 13.06

KALENDARIUM KULTURALNE

8

LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • kwiecien 2018

▸15-17.06
piątek - niedziela, od godz. 10.00

Festiwal Roślin
Owadożernych
Krwiożercza, brutalna i magiczna dżungla już
po raz drugi zagości w legnickiej palmiarni.
Festiwal to propozycja dla dzieci, młodzieży,
seniorów, hobbystów, miłośników roślin
i kwiatów z Legnicy i Dolnego Śląska. Będzie
wiele nowości i niespodzianek. Co znajdziemy i zobaczymy pośród tej niezwykłej kolekcji? Niebezpieczne dzbaneczniki, szybkie
muchołówki, lepkie rosiczki czy gigantyczne
kapturnice. Te najpiękniejsze, najbardziej
żarłoczne i największe z całego świata
przyjadą specjalnie na legnicką wystawę.
Bystrzy obserwatorzy przekonają się, że te
wyjątkowe rośliny potrafią liczyć, a nawet
odmierzać czas. Dzięki strefie dydaktycznej
oraz prowadzonym w palmiarni warsztatom,
zwiedzający poznają najbardziej interesujące
ciekawostki z życia i obyczajów zielonych zabójców, ale też dowiedzą się, jak z łatwością
można uprawiać je na własnym parapecie.
W strefie sprzedaży, prosto od hodowców,
rośliny idealne dla każdego amatora, na
domowy parapet, ale też rzadkie i kolekcjonerskie gatunki dla wytrawnych hodowców.
Znajdą się również akcesoria do uprawy
roślin, dodatki i roślinne gadżety Pełna
zadziwiających form botanicznych będzie
cała strefa egzotyki. Znajdziemy tam m.in.
tillandsie, ciekawe storczyki, żywe kamienie,
mimozy i wiele, wiele innych, nieowadożernych, jednak wyjątkowo fascynujących
roślin z całego świata. One też mogą trafić
do naszych domów i ogrodów.

Palmiarnia

wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

▸ 15-17.06 | piątek-sobota
Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON 2018
SATYRYKON jest festiwalem o określonym
już w świecie prestiżu. Poświadcza to plakietka grand prix przyznana przez amerykańskie
pismo „Witty World”, jak również maksymalna nota „5 gwiazdek” przyznana przez FECO
(Federacja Organizacji Rysowników). Obecnie
Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest
konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików. Co roku na Satyrykon wpływają
tysiące prac z całego świata. Jak zawsze poza
wystawą konkursową podczas Satyrykonu
odbędą się liczne imprezy towarzyszące.
Najważniejsze z nich to wystawy autorskie
najwybitniejszych twórców. Tradycyjnie
festiwal otworzy plenerowa inauguracja
w centrum miasta.
15.06 (piątek), godz. 12.00
Najlepsze rysunki
w 40-letniej historii SATYRYKONU
STACJA KULTURA Galeria Kolei
Dolnośląskich
15.06 (piątek), godz. 17.00
Odsłonięcie tablicy poświęconej
Wojciechowi Młynarskiemu
ul. NMP, przy Filipie
15.06 (piątek), godz. 17.30
Otwarcie Międzynarodowej Wystawy
SATYRYKON 2018 oraz uroczystość
wręczenia nagród
scena w Rynku
15.06 (piątek), godz. 17.30
Wernisaż Międzynarodowej Wystawy
SATYRYKON 2018
Muzeum Miedzi
15.06 (piątek), godz. 19.00
OSKAR WEISS „GastroComics”
- wernisaż wystawy
Galeria Sztuki
16.06 (sobota), godz. 17.00
JANEK JANOWSKI
Wernisaż wystawy - najlepszy debiut
SATYRYKONU 2018
Galeria Satyrykon
16.06 (sobota), godz. 18.00
SKŁONNOSCI DO OSTROŚCI
– wernisaż wystawy prac studentów
Instytutu Sztuki w Cieszynie
Teatr Modrzejewskiej

17.06 (niedziela), godz. 19.00
„Dwadzieścia Najśmieszniejszych
Piosenek na Świecie”
- Mariusz Kiljan z zespołem
Recital Mariusza Kiljana na podstawie „Schizofrenii” Antoniego Kępińskiego i utworów
wokalno-muzycznych. Premiera spektaklu
odbyła się latem w 2006 r. w Teatrze
Atelier w Sopocie. W 2007 przedstawienie
zaprezentowane zostało w ramach XXVIII
Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Całość
utrzymana jest w konwencji przerywanego
piosenkami seansu u psychoterapeuty.
Wśród autorów wykorzystanych utworów
znajdują się m.in. Jacques Brel, Jonasz Kofta,
Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Elvis
Presley, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski,
Andrzej Waligórski, Władimir Wysocki czy
zespół Talking Heads. Przedstawienie przygotowane wspólnie z firmą MK Production
jest prezentowane w ramach Sceny Impresaryjnej Teatru Polskiego. Wystąpią: Mariusz
Kiljan (schizofrenik) i Jakub Giel (lekarz).
Towarzyszyć im będzie zespół w składzie:
Tomasz Próchnicki (saksofon), Michał Lasota
(instrumenty perkusyjne) Jakub Olejnik (kontrabas), Łukasz Perek (instrumenty klawiszowe). Scenariusz: Jerzy Satanowski i Mariusz
Kiljan, reżyseria: Jerzy Satanowski, scenografia: Jerzy Satanowski i Mariusz Kiljan,
koordynator projektu: Hanna Frankowska.
Teatr Modrzejewskiej (bilety)

Rynek, Muzeum Miedzi,
Galeria Sztuki, Galeria Satyrykon,
Teatr Modrzejewskiej
wernisaże - wstęp bezpłatny
Koncert M. Kiljana - 65 zł
org. LCK
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sobota, godz. 19.00

ADRIANA FERFECKA
Koncert na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości
Adriana Ferfecka, legniczanka, znakomita
śpiewaczka operowa, sopranistka, obecnie
solistka Deutsche Oper Berlin zaśpiewa na
100-lecie Odzyskania Niepodległości. W
programie: pieśni patriotyczne, arie kompozytorów polskich oraz przeboje operowych
scen czyli utwory Verdiego i Pucciniego, które
artystka prezentowała na deskach teatrów
Wenecji, Rzymu, Amsterdamu, Berlina, Hamburga, a także festiwalach sztuki operowej
w Salzburgu i Chinach. Za dwa miesiące
Adriana Ferfecka rozpoczyna artystyczne
tourne w Korei ze specjalnym repertuarem,
którego wybrane utwory również przedstawi legnickiej publiczności.

▸ 22-24.06 | piątek-niedziela

ŚWIĘTO LEGNICY 2018
Koncert gwiazd, festiwal kolorów, lunapark,
tysiące ludzi, szalona zabawa, wielkie emocje
i niespodzianki. Mnóstwo dobrej energii, radości i oczywiście dobrej muzyki. Tegoroczne
Święto Legnicy, jak zawsze trwać będzie trzy
dni a każdy z nich będzie odmienny i wspaniały. Organizatorzy zapraszają do wielkiej,
wspólnej zabawy! Nie zabraknie disco polo,
ale i zwolennicy bardziej alternatywnego
grania znajdą coś dla siebie.

22.06 (piątek), od godz. 15.00
DJ
Reggaeside
Redlin
ENEJ
+LEGNICA HOLI FESTIVAL
czyli Święto Kolorów

23.06 (sobota), od godz. 15.00
DJ
Patrycja Kamola
Ivonne Sanchez
ANNA WYSZKONI

24.06 (niedziela), godz. 15.00
DISCO z Radiem PLUS”
Malibu
Long&Junior
AFTER PARTY

Muzeum Miedzi
- Akademia Rycerska
bilety - 20 zł
org. Muzeum Miedzi

torek, godz. 17.00

DODATKOWE ATRAKCJE:
Strefa cateringowa, wesołe miasteczko
Familijna strefa sportu, strefa wakacyjna
– edukacja, rozrywka, usługi

ESTRADA
DYPLOMANTÓW

Lotnisko

▸ 19.06
Koncert, w ramach którego wystąpią soliści,
tegoroczni absolwenci Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II st. oraz Szkoły Muzycznej II st. w specjalnościach: fortepian,
flet, klarnet, perkusja, puzon, skrzypce,
śpiew solowy.

Teatr im. H.Modrzejewskiej
wstęp bezpłatny

▸ 20.06
środa, godz. 16.30

Spotkanie Krajoznawcze
„Korona Gór Polski”
Spotkanie ze zdobywcami Korony Gór Polski
czyli 28 szczytów poszczególnych pasm
górskich Polski. W sierpniu 2017 r. już ponad
1300 osób szczyciło się godnością Zdobywcy
Korony Gór Polski.

Restauracja „Kolorowa”,
ul. Dziennikarska
wstęp bezpłatny
org. PTTK

wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 22.06

▸ 20.06

piątek, godz. 17.00

piątek, godz. 18.00-21.00

„Rysunek. Malarstwo”

VI Wieczór Świętojański
w bibliotece

Wernisaż wystawy prac dzieci, młodzieży
i dorosłych powstałych w pracowni plastycznej działającej od roku przy Akademii
Avatara, która prowadzona jest przez Lenę
Połujanową i Jerzego Rodziewicza.

Otwarta Pracownia Sztuki,
ul. Chojnowska 19
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Ekobiblioteka, Filia DM nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny
org. LBP

KALENDARIUM KULTURALNE

▸ 16.06

KALENDARIUM KULTURALNE
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▸ 22.06

▸ 30.06

▸ 1.06

piątek, godz. 18.00

sobota, godz. 19.30

piątek, godz. 16.00

„PIRAMIDIANA”
- wernisaż wystawy
Jerzego Olka

„Gramy dla Adama”
Koncert charytatywny dla
Adama Kustry-Lipińskiego

SKATE JAM LEGNICA

Wernisaż wrocławskiego artysty, teoretyka
sztuki i wykładowcy zajmującego się fotografią i sztuką multimedialną. W swoich
dziełach artystycznych Jerzy Olek zajmuje
się przestrzenią, której subiektywne wyobrażenia przedstawia rysunkiem, fotografią,
lustrzanym odbiciem, grafiką lub komputerowym drukiem, tworząc rozbudowane
struktury wizualne i instalacje.

Adam to energiczny i wesoły szesnastolatek. Jego największą pasją jest pływanie,
które trenuje od siódmego roku życia. Był
zawodnikiem KS WANKAN LEGNICA i UKS
DELFINEK LEGNICA. Od 2015 roku pływa
w barwach UKS SHARK RUDNA. Realizacja
sportowej pasji wymagała od Adasia wielu
poświęceń, ale pozwoliło mu osiągać wyniki
sportowe na poziomie finalisty Mistrzostw
Polski. Niestety ten rok zaczął się dla Adasia
fatalnie. Wykonane badania potwierdziły
diagnozę: nieoperacyjny złośliwy guz mózgu PNET. Zgromadzone środki finansowe
pomogą Adasiowi powrócić do zdrowia
i wygrać ten najważniejszy wyścig w Jego
życiu. Podczas koncertu wystąpią: Ranny
Łoś, No idea oraz Lift Off. W trakcie koncertu
odbędą się licytacje przedmiotów, w tym
m.in. na zasadzie „fani fanom” pojawią się
wydawnictwa zespołu METALLICA, którego
Adam jest wielkim fanem.

Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

Klub “Spiżarnia”, ul. Piastowska

bilety-cegiełki: 10 zł
org. Big Media Impresariat Artystyczny,
LCK oraz zespoły: No Idea, Ranny Łoś,
Lift Off

▸ 29.06
piątek, godz. 17.00

„LEGNICA”
Konkurs Fotograficzny
im. Mieczysława Pawełka
Finał konkursu połączony z wernisażem wystawy prac laureatów, wręczeniem nagród
oraz programem artystycznym.

Galeria Piastów, ul. NMP
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 7.07
sobota, godz. 12.00

„Magiczna Legnica
dla Niepodległej”
- Tajemnica Skweru
z Fontanną Lwa
Trzecie spotkanie w cyklu spacerów historycznych z Rogerem Piaskowskim, który
przedstawi historie pokazujące obecność
Polaków i spraw polskich w dziejach Legnicy.

Plac Klasztorny, wejście do I LO
wstęp bezpłatny
org. UM Legnica

W programie: pokazy ewolucji i zawody bmx,
inlines, skateboards. Muzyka z DJ, serwis
sprzętu, poczęstunek.

Skatepark, ul. Cynkowa
wstęp bezpłatny
org. OSiR

▸ 2-3.06
sobota - niedziela, godz. 10.00-18.00

ROADSHOW
90 lat Tour de Pologne
Z okazji z okazji jubileuszu 90-lecia największej polskiej imprezy kolarskiej mobilne
muzeum Tour de Pologne zawita do Legnicy.
Do zobaczenia 90 lat pasjonującej historii,
wyścigi rowerowe w realu i interaktywne
(w tym na trenażerze zintegrowanym
z interaktywną trasą Tour de Pologne),
wyścig ...wózków sklepowych, interaktywny
quiz kolarski, bicie rekordu Czesława Langa
na trenażerze, zakładanie kół kolarskich na
czas, targi rowerowe, zlot Food Trucków
oraz wiele innych atrakcji dla całych rodzin.

parking CH Carrefour

wstęp bezpłatny
org. Lang Team Sp. z o.o.
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▸ 8-10.06

▸ 23.06

sobota, godz. 10.00

piątek-niedziela

sobota, godz. 8.00

Miejski Turniej Szachowy
„Cztery pory roku - lato”

SJCAM Super Rally
CAN-AM Super Rally
- IV runda

„KORONA LEGNICY”
Puchar Miast Partnerskich
w Pływaniu

tereny HM Legnica

Pływania „Delfinek” przy SP Nr 7,
ul. Polarna

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 5.06
wtorek

org. www.super-rally.eu

▸ 16.06
sobota, godz. 10.00

XXI Mini Rajd Paproć pociągiem do Chojnowa

Miejski Turniej Szachowy
„Cztery pory roku - lato”

Legnica - Chojnówa

Młodzieżowe Centrum Kultury,
ul. Mickiewicza

odpłatność -10 zł
org. PTTK

wstęp bezpłatny
org. Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK

wstęp bezpłatny; org. MCK

▸ 22.06

▸ 23.06

zawsze w czwartki, godz. 16.30

piątek, godz. 16.00

sobota

Turniej w Szachach
Szybkich

BEZ SKARPET
Turniej Siatkówki Plażowej

Wycieczka autokarowa
do Forst

DK „Atrium”, ul. Pomorska

Kąpielisko KORMORAN

▸ od 7.06

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

wstęp bezpłatny dla uczestników
org. OSiR

▸ 30.06

zawsze w piątki, godz. 16.30

Turniej w Szachach
Błyskawicznych

wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

sobota

„Wędruj z nami - Chlum”

▸ 23.06
sobota, godz. 9.00

▸ 8.06
piątek

VI Rajd Zerówkowicza
- Legnica z przewodnikiem
Legnica

odpłatność - 9 zł
org. PTTK

Legnica - Frost (Niemcy)
odpłatność - 75, 80 zł
org. PTTK

▸ od 8.06

DK „Atrium”, ul. Pomorska

Noc Świętojańska w ogrodach różanych
Frost.

XXIV Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy
im. Włodzimierza Jantury
Stadion piłkarski KS Konfeks,
ul. Grabskiego
wstęp bezpłatny
org. KS Konfeks Legnica

W programie: inscenizacja wielkiej bitwy
z 1866 roku, ZOO oraz browar Tambor.

Legnica - Chlum (Czechy)
odpłatność - 70, 65, 50 zł
org. PTTK

SPORT • REKREAKCJA • TURYSTYKA

▸ 2.06

TEATR
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▸ 1 .06
piątek, godz. 19.00

Spektakl „Curko Moja
Ogłoś To”
Malarka Maria Wnęk (1922-2005) nie była
absolwentką akademii ani uczennicą wielkich
mistrzów palety. Ukończyła zaledwie cztery
klasy, w rodzinnej wsi uważano ją za osobę
niespełna rozumu. Jako malarka zadebiutowała dopiero po czterdziestce. Twierdziła, że
malować każe jej sam Bóg, którego gorliwie
czciła od najmłodszych lat. Jej ekspresyjne
obrazy – przedstawiające głównie świętych,
a na rewersach zawierające przesłanie
artystki do świata – znajdują się dziś
w najważniejszych kolekcjach art brut na
całym świecie. „Curko moja, ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”
to sztuka, która mówi zarówno o niezwykłej
postaci, jak i o świecie, który jej się przygląda,
o wyobcowaniu i wyobraźni, o prawdziwej
sztuce i o tym, jak ją postrzegamy.

Scena na Strychu

bilety - 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • kwiecien 2018

▸ 8-10.06 | piątek - niedziela

Maraton Modrzejewskiej
Przegląd spektakli, przygotowanych w Legnicy w ciągu ostatnich kilku sezonów przez twórców
o rozmaitych obliczach i strategiach artystycznych. Są to inscenizacje tekstów klasycznych
i premiery najnowszej polskiej dramaturgii, spektakle kameralne i wielkoobsadowe, prezentowane zarówno na tradycyjnej scenie, jak i w przestrzeni zdegradowanej. Dają one pojęcie o
różnorodności poszukiwań twórczych artystów związanych z legnicką sceną, dają także impuls
do myślenia, dyskusji, sporu o teatr – i o świat.

Teatr Modrzejewskiej

Karnet dla 1 osoby: na 2 tytuły - 50 zł, na 3 tytuły - 60 zł,
na 4 tytuły - 70 zł, na 5 tytułów - 80 zł, na 6 tytułów - 90 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸8
 .06

▸ 9.06

piątek, godz. 19.00

sobota, godz. 15.00

Spektakl „Krzywicka/Krew”

Spektakl ,,Biesy”

Jak wygląda historia Polski w XX wieku widziana oczami kobiet? Sześć dramatycznych
opowieści, sześć odmiennych losów, sześć
indywidualnych perspektyw, które łączą się
w jeden kobiecy głos, chwilami pełen bólu,
chwilami – nieodpartego humoru.

Wielkie powieści Dostojewskiego i „przeklęte
problemy”, z którymi się zmagał, zawsze były
wyzwaniem dla sceny. Legnickie ujęcie „Biesów” skupia się na intrydze polityczno-obyczajowej, która doprowadza dotychczasowe
życie prowincjonalnej mieściny do całkowitej
destrukcji. W imię bliżej niesprecyzowanych
szlachetnych celów – budowy „lepszego
świata” – bohaterowie zabijają niewinnego
człowieka, demaskując przy tym mizerię
swojej moralnej konstrukcji i podatność na
cyniczną manipulację. „Biesy” to również
popis indywidualnego i zespołowego aktorstwa, którym zachwycili się recenzenci, oraz
sceniczna prezentacja nowego przekładu
tego arcydzieła pióra Adama Pomorskiego.

Scena Gadzickiego

bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸3
 .06

Scena Gadzickiego

bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

niedziela, godz. 12.00

Spektakl dla dzieci
„Baśń o pięknej Parysadzie
i o ptaku Bulbulezarze”

▸9
 .06

Jedna z „Klechd sezamowych” Bolesława Leśmiana, opartych na „Księdze tysiąca i jednej
nocy”, łączy tajemniczą atmosferę Orientu
z nieposkromioną wyobraźnią wielkiego
poety. Napisana piękną polszczyzną bajka
stanowi odtrutkę na pełne przemocy i hałasu
współczesne produkcje telewizyjne. Inscenizacja z niezwykłymi animacjami na pewno
spodoba się dzieciom, ale bez wątpienia
także dorośli obejrzą ją z zapartym tchem.
Spektakl odbędzie się także 5, 6 czerwca
o godz. 10.00 i 12.00.

sobota, godz. 12.00

Scena Gadzickiego

Scena na Strychu

bilety - 20, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

Monodram Pawła Palcata
,,Maraton/Tren””
Monodram, który znosi różnicę pomiędzy
sceniczną kreacją a prywatnym wyznaniem,
ukazując życie autora po śmierci matki.
Przekraczając granice teatru, aktor zaprasza
widzów do uczestnictwa w najgłębiej osobistym obrządku, łączącym cierpienie, gniew,
żałobę i poszukiwanie nowej drogi.

bilety - 20 zł
org. Teatr Modrzejewskiej
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▸ 10.06

▸ 15, 16.06

sobota, godz. 20.00

niedziela, godz. 15.00

piątek, sobota, godz.19.00

Spektakl
,,Wierna wataha”

Spektakl
,,Hamlet, Książę Danii”

Spektakl ,,Makbet”

Mocny spektakl na niełatwe czasy. Autorzy
starają się zmierzyć z kwestią fundamentalizmu religijnego i obyczajowego, który
w ostatnich latach wydaje się na nowo
odżywać i pogłębiać istniejące między nami
podziały. Intryguje forma przedstawienia,
które jest jedynym w swoim rodzaju połączeniem religijnej przypowieści z emocjonalną
historią rodzinną, a wszystko to w atmosferze przenikniętej muzyką i bogactwem
sfery plastycznej.

Powrót po niemal dwudziestu latach – z
nową obsadą – do inscenizacji, która stanowiła bardzo ważny etap w rozwoju legnickiej
sceny. Była to pierwsza próba wykorzystania
przestrzeni Sceny na Nowym Świecie –
byłego domu kultury, restauracji, teatru,
miejsca, w którym zaklęta została historia,
a które swoją dramatyczną, zrujnowaną
postacią unaoczniło widzom duchową nędzę
gnijącego królestwa Danii. Była to również
udana – zresztą nie pierwsza – próba
udowodnienia, że o sprawach lokalnych,
bliskich publiczności da się opowiadać nie
tylko lokalnymi historiami, miejskimi legendami i anegdotami wziętymi z historii, ale
także dziełem artystycznym z najbardziej
żelaznego kanonu. Dynamika, emocje, ogień,
walka na miecze i iskry rozpryskujące się wokoło, pełna ekspresji muzyka Kormoranów.
„Teatralna perła”.

Scena na Nowym Świecie
bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

Scena na Nowym Świecie
bilety - 28, 35 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 10.06
niedziela, godz. 19.00

Spektakl ,,Iliada. Wojna”

▸ 10.06
niedziela, godz. 12.00

Dyskusja panelowa
,,Teatr 2018 – misja, czy
wizja?”
Teatr zmienia się wraz z rzeczywistością społeczną, w której funkcjonuje. O rozmaitych
strategiach teatralnych na współczesnej
scenie będą rozmawiać: Agata Duda-Gracz,
reżyserka i scenografka, twórczyni głośnych,
nagradzanych spektakli, Paweł Łysak,
reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w
Warszawie oraz szef legnickiej sceny Jacek
Głomb. Dyskusję poprowadzi teatrolog prof.
Dariusz Kosiński.

Caffe Modjeska, Rynek

wstęp bezpłatny
org. Teatr Modrzejewskiej

Spektakl, który przekonuje, że wojna trojańska – jeden z mitów założycielskich kultury
europejskiej – jest prawzorem wszelkich
konfliktów, także tych najgoręcej współczesnych. Odarty z baśniowej metafizyki
epos Homera okazuje się opowieścią ludzką
i przejmującą. W inscenizacji ekipy Łukasza
Kosa wykorzystuje się nowoczesne środki
sceniczne, ale w pamięci zostaje przede
wszystkim niezwykłe zaangażowanie i
wyrazistość aktorów. Recenzenci nie kryli
uznania, pisząc: „to prawdziwa teatralna
uczta”, „wszyscy grają jak w natchnieniu”

Scena Gadzickiego

bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

Tragedia olbrzymich ambicji, zmierzający ku
zagładzie, wywrócony świat, miłość, która
nie ocala, tylko wyradza się w szaleństwo. Arcydzieło Szekspira w mrocznej, intrygującej,
pełnej rozmachu inscenizacji Lecha Raczaka.
Spektakl odbędzie się także 14, 15, czerwca
o godz. 11.00.

Scena Gadzickiego

bilety - 25, 30 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 22, 23.06
piątek, sobota, godz. 19.00

Spektakl
,,Hamlet, Książę Danii”
Legnicki „Hamlet” został w swoim czasie
uznany za „teatralną perłę”. W nowej
obsadzie zyska nowe oblicze i energię,
pozostając zarazem tą samą inscenizacją
– spektaklem „twardym”, „dotkliwym i
niewygodnym”, wyrazistym i pełnym emocji, siłą bezlitosnej metafory opisującym
współczesność. Widzowie muszą się przygotować na sceny pełne ognia, walki,
muzyki, ale także na wątpliwości czy liryzm.
Na nowo ożyje także jedyna w swoim rodzaju przestrzeń Sceny na Nowym Świecie.
Spektakl odbędzie się także 19, 20 czerwca
o godz.11.00.

Scena na Nowym Świecie
bilety - 28, 35 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

TEATR

▸ 9.06

WYSTAWY
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▸ d o 27.06

▸ d o 15.09

▸ 6.06 - 2.09

„Pora na dobranoc…”

„Inspiracje sztuką Japonii”

Wystawa z kolekcji Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie. Wyjątkowy pokaz pamiątek
kojarzonych z popularnymi dobranockami.
Ponad 200 eksponatów, od oryginalnych
lalek i planów filmowych wykorzystywanych w Studiu Filmów Rysunkowych w
Bielsku-Białej, najstarszej wytwórni filmów
animowanych w Polsce, poprzez scenopisy,
kadry, szkice, folie, plakaty. W trosce o klimat
i atmosferę z czasów dobranocek zaaranżowano wnętrza wypełnione skarbami techniki
z minionej epoki.

Wystawa z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha” , to znakomita okazja
do podziwiania dawnej sztuki japońskiej,
głównie z okresu Edo (1603-1863), a także
z okresu Meiji (1868-1912). Na ekspozycji
można zobaczyć ikony sztuki japońskiej,
które radykalnie zmieniły sztukę Zachodu,
takie jak drzeworyty Hokusai z jego słynną
grafiką „Pod wielką falą w Kanagawie”. Obok
tych niezwykłych grafik zaprezentowano
również malarstwo i rzeźbę, tkaniny, szablony farbiarskie, ceramikę, brązy, wyroby z
laki. Szczególną rolę wśród eksponowanych
obiektów stanowi zespół kimon, pasów obi
oraz akcesoriów tradycyjnego japońskiego
stroju.

Międzynarodowa
Wystawa SATYRYKON

Muzeum Miedzi, gmach główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska

▸ d o 9.07

bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

Na wystawę wpłynęło 2.107 prac 584 autorów z 54 krajów świata. Jury zakwalifikowało
do wystawy pokonkursowej 174 prace 116
autorów. Tematem wiodącym jest „Empatia”.
Druga kategoria konkursu to satyra i żart
Otwarta formuła konkursu pozwala wziąć
udział w konkursie wszystkim adeptom
sztuki, młodym artystom, studentom
szkół artystycznych i krewkim emerytom;
amatorom z domów kultury i pracującym
w zawodzie profesjonalistom. Sednem
legnickiego Satyrykonu jest prezentacja
i dokumentacja poszukiwań polskiej i obcej
satyry, jak również promocja twórczości
najmłodszego pokolenia.

Muzeum Miedzi

wstęp bezpłatny / bilety
org. LCK

„Świątynia Sławy”
Prezentacja zespołu projektów witraży
Michała Borucińskiego dla Muzeum Wojska
w Warszawie. Legnicka ekspozycja to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dzieła na co dzień
niedostępne, po raz pierwszy eksponowane
poza stolicą. Rok 2018, rocznica stulecia
Odzyskania Niepodległości oraz 1241 - data
bitwy pod Legnicą łączy jedno szczególne
dzieło sztuki. Niedługo przed wybuchem
II wojny światowej dla Muzeum Wojska
Polskiego powstał projekt „świątyni sławy
oręża polskiego”, w którym książę Henryk
Pobożny został upamiętniony jako jeden
z bohaterów ojczystych dziejów, ideał honoru, wierności i poświęcenia. Wystawa opowiada o burzliwych losy tej inicjatywy. Na
ekspozycji znajdą się monumentalne, ponad
4-metrowej wysokości projekty autorstwa
malarza i grafika Michała Borucińskiego
(1885-1976). Przedstawiają one poległych
na bitewnych polach polskich wodzów
-rycerzy. Wystawa przybliża również postać
zapomnianego, utalentowanego artysty.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 5.06 - 30.08

▸ 11 - 30.06

SKŁONNOŚCI DO
OSTROŚCI – wystawa prac
studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Cieszynie”

„Najlepsze rysunki
w 40. letniej historii
Satyrykonu”

W tym roku, w cyklu wystaw studenckich
„Skłonności do ostrości” prezentuje się
Wydział Artystyczny Instytutu Sztuki
w Cieszynie. Jak zapewnia Dyrektor Instytutu Sztuki ilustracje cieszyńskich studentów
stanowić będą nie tyle uzupełnienie, co
raczej rozwinięcie głównej wystawy Satyrykonu. Opiekunami edycji są profesorowie
Łukasz Kliś i Sebastian Kubica.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

Prezentacja najlepszych prac nagrodzonych
na Satyrykonie. Wystawa ma charakter retrospektywny. Jej autorzy to artyści całego
świata, którzy są liderami światowej satyry.
To również laureaci wielu innych międzynarodowych konkursów organizowanych
w świecie, których dzieła mają wymiar
ponadczasowy.

STACJA KULTURA Galeria Kolei
Dolnośląskich, dworzec kolejowy

wstęp bezpłatny
org. Legnickie Centrum Kultury, Fundacja
Satyrykon, Koleje Dolnośląskie
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▸ d o 10.06

▸ d o 10.06

JANEK JANOWSKI
- najlepszy debiut
Satyrykonu 2018”

27. Międzynarodowy
Konkurs Sztuki Złotniczej
ILUZJA

Janek Janowski, tegoroczny laureat nagrody
legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego. Z Obywatelem Jankiem trudno
wytrzymać. Obywatel Janek drażni, niepokoi,
dokucza i dręczy; nęka, denerwuje, bywa
solą w oku i dostrzega źdźbło udając, że nie
widzi belki; nie daje spokoju, spędza sen z
oczu, czasami gnębi, ale nie za bardzo, lubi
bulwersować i wchodzić na głowę, uraża,
oburza i zaczepia, chciałby doprowadzać
do białej gorączki i szewskiej pasji, ale nie
pozwala mu na to jego miłość do bliźniego,
którego kocha jak siebie samego, co sprawia,
że pozostaje w nieustannym konflikcie z
samym sobą; gra na nerwach – z dużym
upodobaniem i artyzmem; jątrzy, złości,
irytuje, miesza, umiarkowanie uraża i psuje
krew - komu trzeba krew zepsuć; kąsa, docina, irytuje, czepia się, złości i wyprowadza
z równowagi. Taki jest Janek. I nic go już
nie zmieni. (Stanisław Gajewski, fragment
wstępu do folderu autorskiego laureata)

Konkurs to wiodąca impreza legnickiego
Festiwalu SREBRO. Impreza ma charakter
czysto artystyczny, preferuje pomysł,
wartość i sens wypowiedzi twórcy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować
komunikat artystyczny na zadany temat
w tym roku była to iluzja. Spośród 395 prac
nadesłanych przez 195 artystów z 34 krajów,
do wystawy zakwalifikowano prace 39 artystów, z Europy, Ameryki i Azji.

Sylwetki Twórców:
Michalina Owczarek
„DE – REKONSTRUKCJE
FORMY”

Galeria Sztuki, Plac Katedralny

Wystawa absolwentki Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, wykładowczyni na
macierzystej uczelni, której prace przygotowane w ramach doktoratu dotyczą rozkładu
i budowy formy, przechodzenia jednego
kształtu w inny.

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Galeria SATYRYKON, Rynek
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 12.06 - 14.08
SATYRYKON:
Oskar Weiss
„GastroComics”
Niezwykle pogodny to świat. Oglądając
bogate w szczegóły prace Weissa mimo
woli rozgrzeszamy się z własnych słabości
(miłości do dobrych roczników win, nocnego
podjadania, jeszcze jednego ciastka z kremem albo wyprawy w wysokie Alpy tylko po
to, by na wyciągu spożyć świeżutkie fondue).
Mistrzowska kreska zbaczająca nieustannie
w stronę dobrodusznej karykatury, rozrzutne, ale wprawne użycie koloru, kolosalne
poczucie humoru i niepohamowana joie de
vivre to cechy, które ustawiają Weissa w
rzędzie takich mistrzów jak Wilhelm Busch,
Tomi Ungerer (też Szwajcar), Sempé, a na
naszym podwórku Jerzy Flisak czy Julian
Bohdanowicz. Po obejrzeniu prac Weissa
łatwiej da się uwierzyć, że dolce vita jest
na wyciągnięcie ręki. A może jeszcze jedną
lampkę wina? Wznieśmy toast za Oskara Weissa! (Anita Wincencjusz Patyna, fragment
wstępu do katalogu autorskiego artysty)

Galeria RING, Rynek
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ d o 10.06
Sylwetki Twórców: Georg
Dobler „Różnorodność”
W cyklu prezentacji wybitnych indywidualności polskiego i międzynarodowego
złotnictwa retrospektywna ekspozycja niemieckiego artysty, profesora Wyższej Szkoły
Sztuki i Rzemiosła w Hildesheim (Niemcy)
w którego pracach dominują proste, minimalistyczne, linearne formy, zdradzające
fascynację geometrią, ale również – choć
rzadziej – fakturą materiału.

Galeria Sztuki, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ d o 10.06
AU+ PROCES 364
SPEŁNIENIE
Wystawa złotniczej Grupy AU+ skupiającej
młodych artystów : Marcina Bogusława, Bartosza Chmielewskiego, Filipa Jackowskiego
i Michała Wysockiego. Już po raz ósmy
zobaczyć można tematyczno-problemowe
prezentacje absolwentów łódzkiej ASP
dzieła wynikające z namysłu i dyskusji nad
sztuką, światem i codziennym życiem.

Galeria Pacykarz, Plac Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

WYSTAWY

▸ 12.06 - 28.07

WYSTAWY
EDUKACJA
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▸ d o 10.06

▸ d o 11.06

▸ d o 10.06

Sylwetki Twórców: Ruudt
Peters „ŹRÓDŁO”

„SREBRNE SZKOŁY”

Sylwetki Twórców:
Tamara Grüner „OSOBNA
PŁASZCZYZNA”

Retrospektywna wystawa prac znakomitego
artysty wizualnego i projektanta biżuterii to
przegląd jego buntowniczej biżuterii opartej
na eksploracji innych kultur, wnikliwym badaniu współczesnych zwyczajów i nawyków.
Prace holenderskiego artysty eksponowane
są w specjalnej skonstruowanej instalacji
multimedialnej, nadającej wyjątkową oprawę jego twórczości.

W ramach cyklu prezentacji najlepszych
uczelni specjalizujących się we współczesnej
biżuterii i designie pokaz dwóch uczelni:
Studio Projektu Azzy Fahmy z Kairu (Egipt) i
Wileńska Szkoła Biżuterii VILNENSIS (Litwa).

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa niemieckiej artystki, absolwentki
Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Pforzheim (2006), która w swoich pracach,
w oryginalny i wysmakowany estetycznie
sposób łączy materiały naturalne i sztuczne. Gra przeciwieństwami jest głównym
tematem twórczości niemieckiej artystki,
która porusza się w strefie sztuki, rzemiosła
i mody. Na wystawie zaprezentowano ponad
40 broszek i naszyjników, urzekających
bogactwem kolorów, form i materiałów.

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ d o 10.06
ASTONISH
ŚWIĘTA SKAŁA

▸ d o 10.06
Sylwetki Twórców:
Katharina Dettar „STUDIA
PORÓWNAWCZE”
Pokaz absolwentki Massana School w Barcelonie oraz Wydziału Kamieni Szlachetnych
i Projektowania Biżuterii w Idar-Oberstein
(Uniwersytet w Trewirze, Niemcy), członkini
grupy projektowej Plateaus Jewellery Project, która specjalizuje się w obróbce kamieni.
Artystka prezentuje biżuterię i instalacje, do
stworzenia których zainspirowała ją dysproporcja między znikomą ilością szlachetnego
kruszcu, np. złota, a wielkimi ilościami rudy
potrzebnymi do jego pozyskania, jak również
kosztami środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi wydobycia metali szlachetnych.

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa siedmiu artystek-złotniczek, dla
których tworzenie biżuterii jest wspólną pasją (Eva Burton, Gabriela Cohn, Helen Habtay,
Julia Obermaier, Pia Groh, Sharareh Aghaei,
Stephie Morawetz). Wszystkie są absolwentkami Wydziału Kamieni Szlachetnych
i Biżuterii w Idar-Oberstein (Uniwersytet
w Trewirze). Wystawa prezentuje prace
będące wynikiem ich fascynacji kamieniami
– nie tylko szlachetnymi.

Akademia Rycerska
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ d o 10.06
Sylwetki Twórców:
Andrzej Jacyszyn
„NA PRZEKÓR...”
Wystawa absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest realizacją nagrody
jaką artysta otrzymał w Ogólnopolskim
Konkursie Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE „Srebro i papier”. Zawiera najnowsze
prace, w których dominuje geometria,
kolor i zaskakujące zestawienia materiałów,
głównie mosiądzu, miedzi, aluminium oraz
modyfikowanej celulozy.

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸ d o 10.06

▸ d o 10.06

Sylwetki Twórców:
„Kupniewscy & Art
Collective”

„STREFA BEZ GRANIC”

Sylwetki Twórców:
Bartosz Maria Chmielewski
„POD SKÓRĄ”

Wystawa małżeństwa artystów – złotników,
Jolanty i Andrzeja Kupniewskich, właścicieli
założonej ponad 25 lat temu Galerii Projekt w
Warszawie. Zobaczymy ich najnowsze prace,
w których oprócz typowego dla nich oksydowanego srebra pojawia się szkło. Prezentacji
biżuterii Kupniewskich towarzyszą pokazy:
szkła artystycznego Magdaleny Pejgi, rzeźby
Dariusza Szafrańskiego, ubioru Magdaleny
Arłukiewicz oraz fotografii Antona Groscha.

Wystawa 36 artystów z Czech i Słowacji,
zarówno uznanych autorów, jak i młodych
twórców, których łączy nowatorskie podejście do biżuterii. Prezentowane obiekty „idą
pod prąd”, prezentują określoną postawę, są
oryginalne i atrakcyjne zarazem.

Muzeum Miedzi, gmach główny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Absolwent ASP w Łodzi, członek grupy AU+,
zaprezentuje dzieła inspirowane naturą,
które ukazują ukryte piękno, jakiego na
co dzień nie szukamy lub nie zauważamy.
Prace B. Chmielewskiego dowodzą, że uroda
mikroświata jest niemniej fascynująca niż
reszty rzeczywistości i całego makroświata.

Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ d o 10.06

▸ d o 10.06

AMBER TRIP
NIC DO OCLENIA

Sylwetki Twórców: Alain
Roggeman „PRZEGLĄD”
Wystawa urodzonego w Afryce, osiadłego
w Brukseli twórcy i pedagoga, laureata
25. MKSZ „Miasto” (2016). Reminiscencje
z afrykańskiej przeszłości, skontrastowane
z nowoczesnym, europejskim stylem życia,
są główną inspiracją i leitmotivem jego twórczości. Minimalistyczne prace Roggemana
powstające zazwyczaj z użyciem jedynie
srebra i drewna lub bursztynu cechuje niezwykła prostota i uniwersalność.

▸ d o 10.06
PREZENTACJE 2017
SREBRO & PAPIER
Pokonkursowa wystawa biżuterii artystycznej polskich twórców, nadesłanej na 17.
Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej.

Muzeum Miedzi, gmach główny
Muzeum Miedzi, gmach główny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa prac nadesłanych na konkurs
biżuterii towarzyszący Międzynarodowej
Wystawie Bursztynu i Biżuterii Amber Trip
2018 w Wilnie (Litwa) przygotowana została
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. Jej temat nawiązuje
do wolności, swobody podróżowania, przekraczania granic bez konieczności odpraw
celnych i innych biurokratycznych barier, do
wolności myśli i działań.

Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

WYSTAWY

▸ d o 10.06

WYSTAWY
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▸ d o 10.06

▸ d o 10.06

▸ d o 10.06

Amberif Design Award
UŚMIECH LOSU

„Debiuty”:
Joanna Mach
„STOPNIOWO”

„HOLOWNIA”

Wystawa prezentuje prace zakwalifikowane
w cyklicznym, międzynarodowym konkursie
na projekt biżuterii z bursztynem, którego
celem jest promocja myśli twórczej i nowatorskich rozwiązań w złotnictwie.

Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa absolwentki łódzkiej ASP prezentuje dwie kolekcje: „Estetykę świata cyrku”
oraz „Eldorado”. Pierwsza, składająca się z
7 naszyjników i 2 bransolet, nawiązuje do
zjawiska „nowego cyrku” (bez zwierząt),
a przygotowane w jej ramach obiekty
przypominają formą rekwizyty cyrkowe
i elementy strojów artystów. Druga to cykl
prac wykonanych ze złoconego mosiądzu,
zainspirowanych legendarnym, zbudowanym ze złota miastem Eldorado.

Wystawa prac niezakwalifikowanych do
głównej wystawy konkursowej. Zwiedzający
obie wystawy: pokonkursową jak i „Holownię” zyskują możliwość konfrontacji ocen
jurorów z własnymi poglądami, opiniami
i ocenami.

Hol Starego Ratusza, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Stacja Kultura - Galeria Kolei
Dolnośląskich, dworzec kolejowy
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ d o 10.06
DIALOGUE COLLECTIVE

▸ d o 10.06

„Wyjście”
Dialogue Collective została założona przez
londyńską grupę artystów z doświadczeniem
w projektowaniu biżuterii i złotnictwie. W
każdym wydarzeniu bierze udział zmieniająca się grupa twórców wraz z zaproszonymi gośćmi, w różny sposób związanymi
z London Metropolitan University, znanym
też jako The Cass. Prezentowana wystawa
jest twórczą reakcją artystów z Dialogue
Collective na wyjście Wielkiej Brytanii z
Unii Europejskiej – stąd jej tytuł. Uczestnic
pokazu: Petra Bishai, Timothy Information
Limited, Isabelle Busnel, Maarit Liukkonen,
Ellie Corp, Jo McAllister, Jo Garner, Annelisse
Pfeifer, Velvet Hart, Maud Traon, Emily
Kidson, SORCA, Victoria King, Anet Wrobel.

Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska 19
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Debiuty”:
Michał Fatyga „BRYŁY”
W cyklu prezentacji młodych polskich artystów wchodzących na polską i europejską
scenę złotniczą wystawa, na której zobaczymy kolekcję minimalistycznych, graficznch
w formie prac, których głównym tworzywem
jest piasek morski, żywica , srebro oraz stal.

Galeria Srebra Pod Przepiórczym
Koszem, Rynek

▸ d o 10.06
„ILUZJA – wystawa
plakatów”
Wystawa najlepszych plakatów nadesłanych
na Konkurs na Plakat 27. Międzynarodowego
Konkursu Sztuki Złotniczej „Iluzja”.

Hol Starego Ratusza, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki
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▸ 13.06 - 4.07

▸ od 1.06

„IILUZJA: Rzeczywistość
i złudzenie – wystawa
fotograficzna”

Jerzy Olek
„PIRAMIDIANA”

zawsze w piątki, godz. 13.00

Wystawa fotografii nadesłanych na ogólnopolski konkurs fotograficzny pod tym samym
tytułem, co Międzynarodowy Konkurs Sztuki
Złotniczej „Iluzja”. Pokaz prac 23 artystów
wybranych do wystawy spośród 129 twórców z całej Polski

Stacja Kultura - Galeria Kolei
Dolnośląskich, dworzec kolejowy
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Wystawa prezentuje prace artysty specjalizującego się w psychofizjologii widzenia
oraz nowych mediach, który zajmuje się
fotografią i sztuką multimedialną. Jerzy Olek
jest wykładowcą w Instytucie Grafiki SWPS
Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego
we Wrocławiu, wykładał też na Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, Gdańsku
i Uniwersytecie Wrocławskim. Artysta
przez kilkanaście lat kierował awangardową
wrocławską galerią „Foto-Medium-Art.”
W latach 70. był animatorem ruchu fotografii
ekspansywnej i medialnej, a w latach 80.
fotografii elementarnej. Jest pomysłodawcą
i kuratorem wielu wystaw w Polsce i za
granicą oraz autorem licznych publikacji
i książek, m.in. „Moja droga do bezwymiaru,
Umożliwianie niemożliwemu, od/za/słon
iluzji” i „Zobaczyć idealne, czyli bezkresy
kresek”. W swoich dziełach zajmuje się przestrzenią, której subiektywne wyobrażenia
przedstawia fotografią, lustrzanym odbiciem, rysunkiem, grafiką lub komputerowym
drukiem, tworząc rozbudowane struktury
wizualne i instalacje.

„Twórcze piątki”
Zajęcia plastyczne dla dzieci,

WYSTAWY

▸ d o 10.06

Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka
wstęp wolny
org. LBP

Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 1, 8, 15.06

„AMBER & LEONARDO”

piątek, godz. 15.30, 17.30

Międzynarodowa wystawa prezentuje prace
z bursztynem autorstwa 27 artystów, zainspirowane twórczością Leonarda da Vinci.

„AGATKA - DZIECIOM.
Plastyczne różności
z klubowego kufra”

Stacja Kultura - Galeria Kolei
Dolnośląskich, dworzec kolejowy

Warsztatowe działania twórcze. W programie: wiosenna sztukateria (zdobienie figurek
i reliefów gipsowch), twórczy recykling
(tworzenie autorskich gier i breloków), malowanie na tkaninie (tworzenie wakacyjnej
kolekcji czapek, toreb i koszulek).

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 22.06 - 28.07
„Rysunek. Malarstwo”
Wystawa prac dzieci, młodzieży i dorosłych
powstałych w pracowni plastycznej działającej od roku przy Akademii Avatara, która
prowadzona jest przez Lenę Połujanową
i Jerzego Rodziewicza. Pracownia kultywuje
klasyczny model rysunku. Akademicka szkoła rysunku i malarstwa stosuje metodykę,
która daje zarówno wiedzę teoretyczną jak
i praktyczne umiejętności.

Otwarta Pracownia Sztuki,
ul. Chojnowska 19
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Klub Agatka, ul. Artyleryjska
wpisowe - 10, 15 zł
org. KM Agatka

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

▸ d o 10.06
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▸ od 1.06
poniedziałek - piątek
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11 czerwca (poniedziałek), godz. 16.30
„Smyk poznaje świat… Afryka”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

▸ od 4.06
poniedziałek - piątek

12 czerwca (wtorek), godz. 10.30
„Bliżej wakacji… gry i zabawy
ruchowe”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

Kluby czytelnicze
i warsztaty
w Legnickiej
Bibliotece Publicznej

wstęp bezpłatny
org. LBP

14 czerwca (czwartek), godz. 11.00
„Szukamy lata”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

Filie Legnickiej Biblioteki
Publicznej

1 czerwca (piątek), godz. 16.30
„Dzień Dziecka”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego

15 czerwca (poniedziałek), godz. 16.30
„To już prawie wakacje”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego

1 czerwca (piątek), godz. 17.00
„Dzień Dziecka z książką”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

15 czerwca (piątek), godz. 16.30
„Bawimy się z dziećmi”
Filia DM nr 2, ul. Pomorska

4 czerwca (poniedziałek), godz. 16.30
„W krainie pogody”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

15 czerwca (piątek), godz. 16.00
„Kolorowy świat – motyle”
Filia nr 5, ul. Wielogórska

5 czerwca (wtorek), godz. 10.30
„Dzieci lubią się bawić”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

15 czerwca (piątek), godz. 17.00
„Cuda niewidy”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

6 czerwca (środa), godz. 10.00
„Kolorowe motyle letniej łąki”
Filia nr 8, ul. Staszica

16 czerwca (sobota), godz. 11.00
„Figle muzyczne”
Filia Muzyczna, ul. A. Mickiewicza

6 czerwca (środa), godz. 10.00
„Witajcie wakacje”
Filia nr 11, ul. Drohobycka

18 czerwca (poniedziałek), godz. 16.00
„Lena lubi lody – czyli o zdrowym
odżywianiu latem”
Filia nr 9, ul. Żołnierzy II Armii WP

„Biblioteka Przyjazna
Maluchom”
Filie Legnickiej Biblioteki
Publicznej

7 czerwca (czwartek), godz. 11.00
„Kwiatki na łące”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska
7 czerwca (czwartek), godz. 16.30
„Mali konstruktorzy”
Filia nr 3, ul. Głogowska
7 czerwca (czwartek), godz. 16.30
„Balonik dla malucha”
Filia nr 7, ul. Neptuna
8 czerwca (piątek), godz. 16.30
„Cztery pory roku z Kubusiem
Puchatkiem: lato”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego
8 czerwca (piątek), godz. 17.00
„Cuda wianki – kolorowe
powitanie lata”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
9 czerwca (sobota), godz. 11.00
„Figle muzyczne”
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza

18 czerwca (poniedziałek), godz. 16.30
„Tajemnice lasu”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego
21 czerwca (czwartek), godz. 11.00
„Świat już pachnie podróżami”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska
21 czerwca (czwartek), godz. 16.30
„Wakacje tuż, tuż”
Filia nr 7, ul. Neptuna
28 czerwca (czwartek), godz. 17.00
„Medal dla przyjaciela”
Filia nr 6, ul. Bieszczadzka
28 czerwca (czwartek), godz. 16.30
„Żabka w zielonym ubranku”
Filia nr 7, ul. Neptuna
29 czerwca (piątek), godz. 16.30
„Dziecięce wierszyki – masażyki”
Filia DM nr 2, ul. Pomorska

wstęp bezpłatny
org. LBP

4.06 (poniedziałek), godz. 15.00
Poniedziałkowe spotkania
„Przy książce i herbatce”
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
5.06 (wtorek), godz. 16.30
Klub Czytających Rodziców
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej
5, 12, 19, 26.06 (wtorki), godz.15.00
Warsztaty rękodzieła
artystycznego sekcji kreatywnej
„Złote ręce”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
7, 21.06 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki Fantasy
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska
9.05 (środa), godz. 9.00, 11.00
Warsztaty ekologiczne
dla nauczycieli i bibliotekarzy
„Donice z recyklingu
i sadzenie ziół”
Ekobiblioteka LBP, ul. W. Łukasińskiego
18.06 (poniedziałek), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie
pieszczoty”
(warsztaty literackie)
Filia nr 9 LBP, ul. Żołnierzy II Armii
Wojska Polskiego
21.06 (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP,
ul. Łukasińskiego
26.05 (wtorek), godz. 18.00
„Książka na prowincji”
– spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska
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▸ 5.06

▸ od 7.06

poniedziałek, godz. 16.30

wtorek, godz. 9.30 i 10.00

zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

„Super babcia, super
dziadek”

„Cała Polska Czyta
Dzieciom”

„Rękodzieło
- sposób na nudę””

„Piękna okularnica, czyli jak wybrać najlepsze
okulary” - spotkanie z Justyną Rychlicką,
optykiem-refrakcjonistą.

Cotygodniowe spotkania miłośników robótek ręcznych.

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP,
ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ od 4.06

5 czerwca (wtorek), godz. 9.30
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica
5 czerwca (wtorek), godz. 10.00
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

TML „Pro Legnica”, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 10.06

zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

niedziela, od godz. 9.00

„Twórcze poniedziałki”

„Warsztaty salsy”
Zapraszamy miłośników tańców latynoamerykańskich na ostatnie w tym sezonie warsztaty salsy! Zajęcia poprowadzi doświadczyny
instruktor - Artur Brążkowski. Spotkania
odbędą się w trzech blokach: w parach dla
początkujących i zaawansowanych oraz
solo – dla osób bez partnera. Możliwe są
zapisy na jeden lub więcej bloków. W cenie
bufet kawowy.

Działania plastyczno-technicze dla dzieci,
które chcą kreatywnie spędzić czas wolny.
4.06 (poniedziałek), godz. 16.00
„Światowy Dzień Oceanów”
(wykonywanie makiety oceanu)
11.06 (poniedziałek), godz. 16.00
„Psiaki słodziaki”
(wykonywanie papierowych postaci
psów z okazji Dnia Dogoterapii)

10.06 (niedziela), godz. 9.00-12.00
BLOK I - pary początkujące
10.06 (niedziela), godz. 12.15-14.15
BLOK II - salsa solo

18.06 (poniedziałek), godz. 16.00
„40 –lecia Kota Garfielda”
(zajęcia komiksowe)

10.06 (niedziela), godz. 15.00-19.00
BLOK III - pary zaawansowane
(kontynuacja warsztatów)

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

▸ 6, 22.06
środy

„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie
z Janem Plewczyńskim.

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

6 czerwca (środa), godz. 10.00
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska
20 czerwca (środa), godz. 9.30
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka

zapisy - 60, 40, 80 zł /os.
org. LCK

EDUKACJA • WARSZTATY • SPOTKANIA

▸ 4.06
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▸ 10.06

▸ 25-29.06

▸ od 2.07

niedziela, godz. 18.00.

poniedziałek - piątek

poniedziałek - piątek

„Zatańcz z nami salsę!”
- otwarta lekcja pokazowa
i warsztaty salsy

LATO Z KLUBEM AGATKA
- Letnia przygoda
z historią

Wakacje z OSiR

Podsumowanie całego roku salsy w Akademii Rycerskiej, w którym gościł poznański
instruktor salsy Artur Brążkowski wraz
z partnerką Beatą Hinc. Otwarta lekcja pokazowa salsy dla wszystkich zainteresowanych
legniczan w każdym wieku. Podczas spotkania poznamy podstawy tego popularnego
tańca latynoamerykańskiego i nauczymy się
prostego układu. Zapraszamy uczestników
zarówno solo, jak i parach. Nie wymagamy
znajomości salsy, za to prosimy o wygodny
strój. Na uczestników, prócz tanecznych
wrażeń, czeka też słodka niespodzianka.

W programie zajęć stacjonarnych na terenie
Legnicy: „Na tropach dawnych rzemiosł”warsztaty historyczne, Letnia pracownia
twórcza - warsztaty ceramiczne, „ Jak zdobyć
zamek ?” (gra terenowa) , „ Na tropach legnickich skarbów” (Zamek Piastowski - letnia
edukacja regionalna), „Przygoda na muzealnym tropie wystawy - warsztaty historyczne,
warsztaty wyobrażni (zajęcia kreatywne,
„Sieciocholicy” (program profilaktyczny),
„Strzał w dziesiątkę” (zajęcia na terenie
strzelnicy LOK), letni klub gier historycznych,
senas filmowy w kinie, zajęcia na terenie
Parku Miejskiego i Play City, „Niecodzienne
sprzęty codziennego użytku” – warsztaty
historyczne. Ponadto wycieczka autokarowa
do Kliczkowa (w programie: Zamek Kliczków
oraz warsztaty ceramiczne) i Trzebnicy.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 14, 21.06

W programie: plażowa piłka nożna, turniej
siatkówki plażowej, wakacyjne festyny
osiedlowe oraz zajęcia na basenie

Kąpielisko Kormoran,
Basen, ul. Radosna
bilety wstępu
org. OSIR

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
opłata za turnus - 150, 170 zł
org. Klub Mieszkańców Agatka

zawsze w czwartki, godz. 16.00

WAKACJE W LEGNICY

„Czwartki w bibliotece”
Spotkania na dzieci wraz z rodzicami.
Organizatorzy zapraszają do wykonania
własnoręcznych dzieł, do wspólnego spędzenia czasu w sposób atrakcyjny i twórczy.
14.06 (czwartek), godz. 16.00
„Laurka dla Taty”
24.05 (czwartek), godz. 16.00
„Zwierzaki cudaki”

MCK, ul. Rataja

wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 2-6.07
poniedziałek - piątek

LATO Z KLUBEM AGATKA
Letnia Eko-Przygoda
W programie bogaty zestaw zajęć poznawczych, warsztaty tematyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz wycieczka do
Szklarskiej Poręby (Chata Walońska, Wodospad Szklarki i karkonkoski spacer) oraz
Wrocław (ZOO oraz Afrykanarium).

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
opłata za turnus - 150, 170 zł
org. Klub Mieszkańców Agatka

▸ 2-6.07
▸ 9-13.07
poniedziałek - piątek

„Tajemnica Złotego Lwa”
Warsztaty językowo
-przygodowe
Tygodniowe (2-6 lipca oraz 9-13 lipca) warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od
6 do 12 lat. W programie: 40 godzin nauki
języka angielskiego przez zabawę: warsztaty
ceramiczne, czerpania papieru, wybijanie
monet, poszukiwania złota. Liczne atrakcje
i wycieczki (park trampolinowy/kino),
niezwykli goście, niesamowite przygody.
W cenie: opieka w godzinach od 7.30 do
16.30, obiad i podwieczorek oraz „Niezbędnik
odkrywcy” (wór narzędzi na wyprawę).

Akademia Rycerska

opłaty - 220 zł / os
org. LCK, Centrum Edukacji Fisher
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LATO W LEGNICY
Program letnich półkolonii
Szkoła Podstawowej Nr 7,
ul. Polarna
I turnus: 25.06 - 6.07
II turnus: 9.07 - 20.07
Uczestnicy mają zapewnionych szereg
atrakcji, m.in.: wyjście do kina, sali zabaw,
Music Factory, wyjazd do Magicznego Teatru
Muzycznego we Wrocławiu. Do dyspozycji
pozostaje baza szkoły – boisko Orlik, dwie
sale gimnastyczne, pracownia komputerowa. Zajęcia sportowe odbywać się będą
także na basenie „Delfinek”. Zaplanowano
wiele wycieczek poza miasto m. in. do Parku
Wrocławskiego w Lubinie, wioski indiańskiej
we Wrocławiu, gospodarstw agroturystycznych w Lisowicach, Dobkowie i Zamienicach
oraz do Młyna Zawadka. W szkole odbędą
się ciekawe warsztaty np. mydlarskie,
plastyczne. Promowane będą aktywne
formy spędzania wolnego czasu, a spotkania
z przedstawicielami policji i straży miejskiej
uświadomią dzieciom konieczność dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Piastowska
I turnus: 30.07 - 10.08,
II turnus: 13.08- 24.08
W programie m.in.: całodniowe, krajoznawcze wycieczki autokarowe na terenie
Dolnego Śląska, wycieczki do gospodarstwa
agroturystycznego, spacer po Parku Miejskim
i Palmiarni, zabawy ruchowe „Małpi gaj”,
zawody strzeleckie w siedzibie LOK, wyjście
na kąpielisko „Kormoran”, zajęcia rekreacyjne
na basenie „Bąbelek” lub „Delfinek”, piesze
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, udział
w rozgrywkach sportowych organizowanych
przez OSiR, zajęcia sportowe, dyskoteki,
konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne
np. „Wspomnienia i miłe chwile spędzone
razem”, spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej pod
hasłem „BEZPIECZNE WAKACJE”, wyjścia do
kina Helios, kina Piast i Muzeum Miedzi na
zajęcia plastyczne.

Młodzieżowe Centrum
Kultury, ul. Mickiewicza
I turnus: 25.06 - 29.06
II turnus: 2.07- 6.07
III turnus: od 9.07- 13.07
IV turnus: 16.07 - 20.07
W programie: spotkania edukacyjne
z przedstawicielami sanepidu, policji i straży
miejskiej, udział w lekcjach muzealnych
przygotowanych przez Muzeum Miedzi.
Ponadto liczne atrakcje m.in. wyjścia do kina,
sali zabaw i kręgielni. W każdym tygodniu
odbędzie się jedna autokarowa wycieczka
w ciekawe miejsca Dolnego Śląska. Poza
tym uczestnicy półkolonii będą brać udział
w grach i zabawach, spacerach po Legnicy, konkursach, zajęciach: plastycznych,
wokalnych, teatralnych oraz sportowo
-rekreacyjnych itp.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Kamienna
I turnus: 23.07- 3.08
II turnus: od 6.08 - 17.08
W programie wiele atrakcji, m. in. wycieczki
do sali zabaw Play City, Muzeum Miedzi,
kina, parku trampolin, palmiarni i mini Zoo,
biblioteki, a także na kręgielnię, basen i
stadion. Ponadto zajęcia sportowe: Gimnastyka Smyka, Spartakiada, Turniej gry w dwa
ognie, Turniej meczowy, przygotowywanie
oprawy meczowej na rundę jesienną, trening piłkarski, zajęcia muzyczno-ruchowe
z chustą animacyjną, zajęcia artystyczno-kreatywne i konstrukcyjne np. latawiec,
krajobraz morski, plenery malarskie, lepienie
z gliny, masy solnej, plasteliny, wycinanki,
wydzieranki, orgiami, tworzenie prac nietypowymi technikami plastycznymi, zajęcia
muzyczne: Karaoke, dyskoteka, nauka pląsów i piosenek, Festiwal Piosenki Wakacyjnej
i Turystycznej, wycieczki do Osady Danieli
w Zamienicach, wioski indiańskiej Wokini
w Ostaszwie, gospodarstwa agroturystycznego „U Babuni” w Jaroszówce i gospodarstwa „Leśny Raj” w Michałowie.

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 17 zł (udział w turnusie
dziesięciodniowym to koszt 170 zł). Uczniowie posiadający aktualną decyzję MOPS-u
i korzystający z bezpłatnych obiadów na półkolonie kwalifikowani będą w pierwszej
kolejności a ich udział w półkoloniach jest bezpłatny. Zajęcia w czasie półkolonii
rozpoczynają się od godz. 8.00, jednak w razie potrzeby placówka zapewni dziecku
opiekę we wcześniejszych godzinach.

▸ od 2.07
poniedziałek - piątek

Wakacje z Muzeum MIedzi
W programie: zajęcie warsztatowe „Druciane błyskotki”, warsztaty japońskie i nauka
malowania tuszem w technice japońskiej
Suiboku-ga, pokaz bicia monet, warsztaty
„Światło i szkło, czyli jak powstaje witraż”.

Muzeum Miedzi

zajęcia dla grup zorganizowanych
org. Muzeum Miedzi

▸ 9-13.07
poniedziałek - piątek

LATO Z KLUBEM AGATKA”
- Klub Młodych
Odkrywców
W programie bogaty zestaw zajęć poznawczych, warsztaty tematyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki do
Kuźniczyska (Gospodarstwo „Stary Młyn”,
gra terenowa, warsztaty chlebowe, zajęcia
w parku aktywnosci Eko Frajda, zwiedzanie Muzeum Techniki) oraz Piechowic
i Jeleniej Góry (Huta szkła „Julia”, Muzeum
Karkonoskie).

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
opłata za turnus - 150, 170 zł
org. Klub Mieszkańców Agatka

▸ 16-20.07
poniedziałek - piątek

LATO Z KLUBEM
„AGATKA”
- W krainie bliskich
i dalekich kultur
W programie bogaty zestaw zajęć poznawczych, warsztaty tematyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki do
Kowar i Karpacza (Park Miniatur – „Magiczna
podóróż dookoła Dolnego Śląska w 60 min”,
„Karkonoskie Tajemnice” – podziemne królestwo Ducha Gór) oraz Borówki i Gromadki
(Gospodarstwo agroturystyczne Gajówka
– Głuszec).

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
opłata za turnus - 150, 170 zł
org. Klub Mieszkańców Agatka

WAKACJE W LEGNICY

▸ od 25.06 | poniedziałek - piątek

WAKACJE W LEGNICY
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▸ 16-27.07

▸ 29.07-05.08

▸ 30.07 - 3.08

poniedziałek - piątek

niedziela - niedziela

poniedziałek - piątek

Kids on Stage
Dzieciaki na scenie
- edycja letnia

Immersion camp
- Letnie warsztaty
języka angielskiego
z Amerykanami

WAKACYJNE
WARSZTATY TWÓRCZE
- otwarte zajęcia dla dzieci
i młodzieży

Obóz jest przeznaczony dla młodzieży od
11 roku życia oraz dorosłych. Warsztaty
obejmują ponad 50 godzin nauki języka,
pod okiem wykwalifikowanych i przyjaznych
instruktorów. Immersion Camp to nie tylko
pogłębianie będą praktycznych umiejętności
komunikacyjnych, to także tydzień z chrześcijańską kulturą amerykańską, kreatywne
gry i zabawy językowe, świetna zabawa
oraz znakomita okazja do zawarcia nowych
znajomości..

W programie Letniej Pracowni Kreatywnej
liczne warsztaty: muzyczne, plastyczne,
ekologiczne, rękodzieło.

Całodzienne warsztaty dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat obejmować będą zajęcia
wokalne, teatralne, plastyczne, muzyczne
(gra na instrumentach) prowadzone przez
profesjonalną kadrę. W programie również
inne atrakcje: wyjścia na trampoliny, do kina,
na basen oraz do sali zabaw. W cenie: opieka
w godz. 7.30 16.30, obiad, pamiątkowe
zdjęcia i filmiki, drobne upominki.

Akademia Rycerska

opłaty - 220 z / os
org. LCK, Music Factory

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

Akademia Rycerska

▸ od 21 lipca

opłaty - 550 zł (obiad w cenie)
org. LCK, Centrum Edukacyjne Logos

poniedziałek - piątek

Wakacyjne Twórcze
Soboty

▸ 15-25.08

STREFA SENIORA

środa - sobota
Galeria Sztuki zaprasza na cykl sobotnich
zajęć warsztatowych, w trakcie których dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli poznać
tajniki malarstwa, decoupage, samodzielnie
zaprojektować i wykonać biżuterię lub
oryginalną, kolorową koszulkę czy grafikę.

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 23-27.07

„Letnia Akademia
Filmowa - Warsztaty Filmu
Animowanego

▸ od 1.06
piątki, godz. 16.00 - 18.00

LAF to jedne z najstarszych w Polsce warsztatów, podczas których dzieci i młodzież
z całego kraju uczą się samodzielnego
tworzenia filmów animowanych. Robią to
pod okiem najlepszych twórców animacji.
Nabór na warsztaty prowadzony jest do 15
czerwca br. Udział w warsztatach jest płatny
- opłata za pełne wyżywienie i nocleg to 950
zł. Opłata za warsztaty bez noclegu, ale z
pełnym wyżywieniem to 450 zł. Wyniki naboru ogłoszone zostaną 20 czerwca 2018 r.

Klub „+50”
Kuźnia pomysłów, jak zagospodarować
wolny czas na emeryturze (spotkania hobbystów, miłośników gier i zabaw itp.).

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

poniedziałek - piątek

LATO Z KLUBEM
„AGATKA”
- Artystyczne lato
W programie bogaty zestaw zajęć poznawczych, warsztaty tematyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki do
Doliny Pałaców i Ogrodów (Wojanów,
Łomnica), Kamiennej Góry i na Przełęcz
Okraj („Ścieżka w koronach drzew” - wieża
widokowa, biesiada karkonoska i spacer na
szlaku „między grzbietami”.

Klub Mieszkańców Agatka, ul. Asnyka
opłata za turnus - 150, 170 zł
org. Klub Mieszkańców Agatka

Akademia Rycerska
opłaty
org. LCK

▸ 5, 19, 26.06
wtorki, godz. 16.00-18.00

Obywatelska Kawiarenka
„Spotkaj się z nami!”
Animowane spotkania towarzyskie przy
kawie i herbacie - dla seniorów oraz ich
przyjaciół.

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów
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▸ 1, 8.06

▸ 7.06

czwartki, godz. 18.30-22.30

piątek, godz. 16.00

czwartek, godz. 18.00

„Bądź Razem z Nami”

SILVER SCREEN
„Iluzja” - impresje filmowe

Kultura Dostępna „Najlepszy”

Pokaz filmów nawiązujących do motywu
przewodniego Festiwalu SREBRO, czyli
tematu Konkursu Sztuki Złotniczej – Iluzja.

Re ż . Łu ka s z Pa l kows k i . Wy s t . : Ja kub Gierszał, Janusz Gajos, Magdalena Cielecka, Arkadiusz Jakubik. Polska,
2017, 110 min.
Głównym bohaterem filmu jest Polak, który
zachwycił świat, a który u nas, do dziś,
pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To
fascynująca, pełna morderczego wysiłku,
spektakularnych upadków i niezwykłej
siły, historia inspirowana życiem Jerzego
Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz
ustanowił rekord świata w triathlonowych
mistrzostwach świata, zdobywając tytuł
mistrza na dystansie Double Ironman.

Spotkania integracyjne seniorów i ich przyjaciół przy dobrej muzyce, smakowitej kawie
i herbacie. Radosna, przyjazna atmosfera
i miłe niespodzianki. Z nami nikt nie jest sam.

Centrum Spotkań im Jana Pawła II,
pl. Kardynała S. Wyszyńskiego
wpisowe -15 zł /os.
org. Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów, Diecezjalne
Centrum Edukacyjne

Galeria RING

wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 12.06
wtorek, godz. 14.00

STREFA SENIORA

▸ od 7.06

Kino Helios

„Na ludową nutę”

bilety- 10 zł
org. Kino Helios

Plenerowe śpiewanie pieśni ludowych.

Dom Dziennego Pobytu,
ul. Korfantego 1

wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów, Wolontariat Pracowniczy firmy
Siemens

wtorek, godz. 14.00

„Z sercem i pasją po kwiat
paproci”
Warsztat wicia wianków oraz biesiadna
impreza plenerowa.

Dom Dziennego Pobytu,
ul. Korfantego 1

org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych
Emerytów, Wolontariat Pracowniczy firmy
Siemens

▸ 4.06

FILM

▸ 22.06

poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„12 Years a Slave”
Reż. Steve McQueen. Wyst.: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o,
Benedict Cumberbatch, Brad Pitt, Paul
Giamatti. USA, 2014, 129 min.
Nagrodzony Oskarem film, którego bohater,
Salomon Northup, wolny, wykształcony
człowiek zostaje podstępem porwany
i sprzedany handlarzom niewolników. Tak
rozpoczyna się trwająca 12 lat dramatyczna
niezwykła odyseja człowieka, który w obliczu
niespotykanego okrucieństwa walczy nie
tylko o życie, ale i o zachowanie godności.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

▸ 11.06
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Cicha noc”
Reż. Piotr Domalewski. Wyst.: Clara lago,
Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde.
Hiszpania, 2014, 108 min.
Jeden z najlepszych polskich filmów 2017
roku. Pracujący za granicą Adam niespodziewanie wraca do rodzinnego domu na Boże
Narodzenie. Z początku ukrywa prawdziwy
powód nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce
zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych
w swoje plany. Nikt z nich nie spodziewa
się, jak wielki wpływ na ich życie będą miały
dalsze wydarzenia wigilijnej nocy.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

FILM
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▸ 14.06

▸ 20.06

▸ 25.06

czwartek, godz. 18.00

środa, godz. 11.00

poniedziałek, godz. 18.00

Kultura Dostępna
- „Beksińscy. Album
wideofoniczny”

Klub Filmowy Osób
Niewidomych - „Pora
umierać”

Klub Miłośników Filmu

Reż. Marcin Borchardt. Wyst.: Zdzisław
Beksiński, Zofia Beksińska, Tomasz Beksiński. Polska, 2017, 80 min.
Opowieść o rodzinie Zdzisława Beksińskiego zbudowana z prywatnych, nigdy
wcześniej w takiej formie niepublikowanych,
dźwiękowych, filmowych i fotograficznych
materiałów archiwalnych, pochodzących
w większości ze zbiorów samego artysty,
który codzienne życie swoich najbliższych
dokumentował przez niemal pół wieku.

Projekcja filmu z audiodeskrypcją „Pora
umierać”, w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej.
Pokaz organizowany w ramach projektu
„Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych”, realizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto”.

czwartek, godz. 18.00

Reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. Dokumentalny. Zdjęcia: Michel Benjami, Laurent
Fleutot, Eric Guichard. Muzyka: Bruno Coulais. Francja, 2015, 92 min.
Królestwo zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos i Makrokosmos. Tym razem twórcy zapraszają nas do
niezwykłego świata prapuszczy, aby oczami
jej mieszkańców odkryć przed nami historię
natury, naszego kontynentu i człowieka od
epoki lodowcowej do czasów współczesnych.
Tysiące lat temu Europa pokryta był niekończącym się lasem, którym niepodzielnie
rządziły żubry, lisy, wilki, łosie i jelenie. Ich
królestwem była rozciągająca się przez cały
kontynent prapuszcza, której serce tętniło
w Puszczy Białowieskiej, dziś jedynym jej
zachowanym fragmencie. W sercu pełnego
tajemnic lasu rozgrywa się niesamowita
opowieść o przyrodzie, tej najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. Tereny Puszczy
Białowieskiej podlegają ochronie co najmniej
od początku XV wieku. Początkowo nie była
to jednak ochrona podyktowana względami
przyrodniczymi, ale praktycznymi i reprezentacyjnymi – lasy puszczy stanowiły wyłączne
tereny łowieckie książąt litewskich i królów
Polski. Współcześnie Puszcza została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kultura Dostępna
- „Twój Vincent”

Kino „Piast”, ul. Biskupia

Reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman.
Wyst.: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Eleanor Tomlinson. Wlk. Brytania/Polska,
2017, 95 min.
Tragiczna historia życia i śmierci jednego
z najsłynniejszych malarzy wszech czasów
– Vincenta van Gogha opowiedziana poprzez
jego znakomite dzieła.

▸ 28.06

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych
LBP, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. LBP

Kino Helios ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios

▸ 18.06
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
„Zwyczajna dziewczyna”
Reż. Lone Scherfig. Wyst.: Gemma Arterton,
Sam Claflin, Bill Nighy. Wielka Brytania /
Szwecja, 2016, 112 min.
Catrin jest młoda, pełna energii i właśnie
została zatrudniona w małej agencji reklamowej, która pracuje nad scenariuszami filmów
propagandowych. Kraj potrzebuje produkcji,
które podniosą obywateli na duchu! A Catrin
ma pomóc w ich powstawaniu. Ale jak
zwyczajna dziewczyna ma odnaleźć się na
stanowisku dotychczas zarezerwowanym
wyłącznie dla mężczyzn? Szczególnie, gdy
jej szefem jest przystojny i pewny siebie
scenarzysta, Tom, który nie wierzy, że jakakolwiek kobieta może poradzić sobie z takim
zadaniem. Catrin postanawia udowodnić
mu, jak bardzo się myli. I szybko przekonuje
się, że życie pisze najciekawsze scenariusze.

Kino „Piast”, ul. Biskupia

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

„Królestwo”

▸ 21.06

miesięczna składka KMF - 15 zł
org. LCK

czwartek, godz. 18.00

Kino Helios

bilety- 10 zł
org. Kino Helios

Kultura Dostępna
- „Botoks”
Reż. Patryk Vega. Wyst.: Olga Bołądź,
Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke.
Polska, 2017, 137 min.
„Botoks” to autentyczne historie silnych,
zdeterminowanych i wyrazistych lekarek,
które zmagają się z najtrudniejszymi życiowymi decyzjami i problemami: dyskryminacją,
presją macierzyństwa, pogonią za młodością,
walką o prawo do wolnego wyboru i własnych
poglądów. Obok napięcia i potężnej dawki
emocji nie zabraknie tu charakterystycznego
dla filmów Patryka Vegi humoru.

Kino Helios, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino Helios
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Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26
www.galeria.legnica.pl

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
www.biblioteka.legnica.eu

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
www.lck.art.pl

Młodzieżowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
www.mck.art.pl

Muzeum Miedzi

Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów
ul. Zielona 13 of.
tel. 604 184 190

Stowarzyszenie Kulturalne
„Krajobrazy”
ul. Zielona 5/6; tel. 76 86 23 832

Stowarzyszenie „Kobiety Europy”
ul. Kasprowicza 61
tel. 697 833 192

Towarzystwo Miłośników
Twórczości Zofii Kossak
e-mail: hanchmiel@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kamienna 20 A
tel. 76 854 65 38

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Piastowska 3
tel. 76 723 31 03

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Polarna 1
tel. 76 723 88 11

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Grabskiego 5
tel. 76 721 01 68

Zespół Szkół Integracyjnych

ul. Partyzantów 3, tel. 76 862 49 49
www.muzeum-miedzi.art.pl

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych NADZIEJA

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Pomorska 19,
tel. 76 856 11 61

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. NMP 7, tel. 76 72 33 800 (801)
www.osir.legnica.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Henryka Jordana 17
tel. 76 862 54 12

Rynek 39, tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl

Oddział Miejski w Legnicy
Al. Orła Białego 2,
tel. 76 724 51
tpd.legnica@wp.pl

Klub Mieszkańców „Agatka”

Zarząd Oddziału PTTK

ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983

Rynek 27
tel. 76 856 51 63

Spółdzielczy Dom Kultury
„Kopernik”

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona

ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82

ul. Sejmowa 5a
tel. 76 723 23 43

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”
ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61

Akademia Avatara

Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Językowego Kadr

ul. Św. Piotra 14, tel. 575 720 007

Zamek Piastowski
tel. 76 862 21 39

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90

Zespół Szkół Muzycznych

ul. Macieja Rataja 23
mail: kontakt@dlp90.pl

ul. Chojnowska 2
tel./fax 76 86 226 36

ul. Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50

Big Media
Impresariat Artystyczny
e-mail: impresariat@bigmedia.com.pl
tel. 663 990 228

Lang Team Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Pachnąca 81
tel. 22 649 24 91 lub 96

Kino „HELIOS”
ul. Najświętszej Marii Panny 9
tel. 76 862 00 80
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