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Otwarcie wystawy pt. „Głusi artyści”
rysunki pastele autorstwa Joanny

Wieczorek i Łukasza Czupernego”

Spektakl „Czterdzieści”
Polski Teatr Tańca w Poznaniu

pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej,
reżyseria, choreografia, scenografia

i teksty: Jo Strømgren, spektakl powstał
z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia PTT

Koncert gongów i mis tybetańskich

Koncert
KRYSTYNY STAŃKO

wokalistka obdarzona niezwykle
oryginalnym, zmysłowym głosem,

swobodnie poruszająca się w różnych
estetykach muzycznych

KABARET POD
WYRWIGROSZEM

Od lat zajmuje niezwykle ważną pozycję na
kabaretowej mapie Polski. Tu każdy numer
ma swoją praprzyczynę w celnej obserwacji

obyczajowej, bądź też w trafnym
wypunktowaniu słabych stron naszych

politycznych klitek

Klub „Dialog”
spotkanie

z Jerzym Utkinem
oraz promocja książki „Nikt nie woła”

Klub „Dialog”
spotkanie

z KRZYSZTOFEM
PIESIEWICZEM

scenarzystą filmowym nominowanym do
Oscara za film Krzysztofa Kieślowskiego

„Trzy kolory. Czerwony”
oraz promocja książki „Skandalu nie będzie”

XXIII SPOTKANIA Z FRANCJĄ
ZOOM na Francję - otwarcie wystawy

pastele Janusza Gajowieckiego
Koncert muzyki francuskiej

- wirtuoz akordeonuPaweł Nowak

EDUKACJA MUZYCZNA
„Poznajemy instrumenty”

Dzień Edukacji Narodowej

PRZYGARNIJ BURKA
Prezentacje psów ze schroniska, zaprzęg

husky, gry weterynaryjne, pokaz
ratownictwa osób zaginionych, gry,

konkursy, zabawy, konkurs literacki !

WOKÓŁ POWIDEŁ
I PIECZONEGO ZIEMNIAKA

widowisko folklorystyczne

Koncert na rzecz budowy pilskiego
hospicjum

KLEZMERZY, MUZYKANCI,
CYGANIE

„Muzyka drogi”
wystąpią artyści scen warszawskich
„…Muzyka przez  nich grana jest

uniwersalna i zrozumiała dla
wszystkich. Synergia elementów
swojskich z elementami obcymi

tworzy w tej muzyce wartość
ponadczasową”

Spektakl baletowy „O dziewczynie
zaklętej w łabędzia”

w wykonaniu Dziewczęcego Zespołu
Baletowego „Szafirki

OD PRZEDSZKOLA NA ESTRADĘ
Program muzyczny w wykonaniu

dzieci z pilskich przedszkoli

XV PRZEGLĄD FILMÓW GROZY

XV PRZEGLĄD FILMÓW GROZY

13. CZAS KOBIET.
WARSZTATY ROZRYWKOWO –

ROZWOJOWE

13. CZAS KOBIET.
WARSZTATY ROZRYWKOWO –

ROZWOJOWE

Klub „Dialog”
spotkanie

z JERZYM
SOSNOWSKIM,

pisarzem, publicystą, dziennikarzem,
prowadzi „Klub TRÓJKI”

oraz promocja książki
„Spotkamy się w Honolulu”

WYBORY MISS MULTIVERSE
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sala widowiskowa
bilet: 15 zł,

i 10 zł ulgowy
(uczniowie,

studenci, emeryci
i renciści)

sala widowiskowa

bilet: 25 zł

sala widowiskowa

bilet: 10 zł

sala widowiskowa

bilet: 35 zł

sala widowiskowa

bilet: 7 zł

sala widowiskowa

wstęp wolny

sala widowiskowa

sala widowiskowa

szczegóły
w osobnym
programie

szczegóły
w osobnym
programie

sala widowiskowa

bilet: 25 zł

sala widowiskowa

bilet: 45 zł
i 40 zł ulgowy

sala widowiskowa

bilet: 35 zł

sala widowiskowa

bilet: 35 zł

sala widowiskowa

sala widowiskowa

16 zł – dwa filmy
12 zł – jeden film

sala kameralna

Park
na wyspie

wstęp wolny

Park
na wyspie

wstęp wolny

sala widowiskowa

bilet: 55 zł

sala widowiskowa

wstęp wolny

sala widowiskowa

wstęp wolny

sala kameralna
wstęp wolny

sala widowiskowa

sala kameralna
wstęp wolny

sala widowiskowa

sala kameralna
bilet: 10 zł
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Niedzielne Kino Rodzinne
„Pan Peabody i Sherman” 3D
animacja, famili (92 min.)jny, USA

Niedzielne Kino Rodzinne
„Rio 2” 3D
animacja, familijny, przygodowy, (101 min.)USA

Niedzielne Kino Rodzinne
„Jak wytresować smoka 2” 3D
animacja, przygodowy, familijny, (102 min.)USA

Wieczór Dobrego Kina w RCK
2x KINO FRANCUSKIE
„Przychodzi facet do lekarza”
komedia, (107 min.)Francja

przerwa na kawę

„Pożądanie”
komedia romantyczna, (81 min.)Francja

Wieczór Dobrego Kina
2x KINO FRANCUSKIE

„Przychodzi facet do lekarza”
komedia francuska

„Pożądanie”
francuska komedia romantyczna

TEATR WIELKI
W POZNANIU

Opera „Komedia o niemej żonie”
Libretto: Tadeusz Zygfryd Kassern

na podstawie sztuki
„La comédie de celui qui épousa une

femme muette" Anatole France.
Dwuaktowa komedia muzyczna

na siedem głosów

KABARET ŁOWCY.B
ŁOWCY.B to na polskiej scenie

kabaretowej wyjątkowe zjawisko.
Ich skecze to pomieszanie absurdu

z terapią nerwic, a wszystko
w atmosferze radosnej

nieprzewidywalności. W swoich
działaniach są niezwykle

autentyczni, dlatego zjednują sobie
każdego widza.

Koncert
MARIUSZA

LUBOMSKIEGO
Tworzy specyficzny rodzaj piosenek
o charakterystycznym  brzmieniu,

wykorzystując rytmy karaibskie
i pieśni cygańskie, bluesa, garażowy

underground, piosenki aktorskie,
klimat francuskich kabaretów

i klubów jazzowych

Międzyszkolny Konkurs Poezji
i Prozy Francuskiej

Muzyczny Koktajl Szlagierów
Koncert w wykonaniu

MARIUSZA KALAGI
z zespołem

Polski wokalista spod znaku pop
i country. Obdarzony wspaniałym
głosem, stąd często nazywany jest
„Royem Orbisonem znad Wisły”

Wieczór Dobrego Kina w RCK
2x DOKUMENT MUZYCZNY
„O krok od sławy”
dokumentalny, muzyczny, (91 min.)USA

przerwa na kawę

„Sztuka rapu”
dokumentalny, muzyczny, USA, Wielka Brytania

(106 min.)

Wieczór Dobrego Kina w RCK
„Blue Ruin”
thiller, (92 min.)USA

przerwa na kawę

„Obywatel roku”
komedia, akcja, kryminał, Norwegia, Szwecja,
Dania (115 min.)

Wieczór Dobrego Kina w RCK
„Kuma”
dramat, (93 min.)Austria

przerwa na kawę

„Mój kuzyn Zoran”
komedia, (106 min.)Włochy

XV PRZEGLĄD FILMÓW GROZY
„Istnienie”
horror, Kanada (97 min.)Francja,

„Uśpieni”
horror, (98 min.)USA

„Granice bólu”
horror, Hiszpania, Portugalia (100 min.)Francja,

„Następny jesteś ty”
horror, (96min.)USA

„Babadook”
horror, (92min.)Australia

KINO SENIORA w RCK
„Szef”
komedia, (114 min.)USA

Spotkania z Francją
„Wakacje Mikołajka”
komedia, ja (97 min.)Franc

„Wakacje Mikołajka”

film dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów

KINO SENIORA w RCK
„Riwiera dla dwojga”
komedia, , (95 min.)Wielka Brytania Francja

KINO SENIORA w RCK
„Podróż na sto stóp”
dramat, USA (122 min.)
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