KALEJDOSKOP KULTURALNY
STYCZEŃ 2020
FILHARMONIA BAŁTYCKA OŁOWIANKA 1
KONCERT NOWOROCZNY ORKIESTRY VITA ACTIVIA
NIEDZIELA 5 STYCZNIA GODZ.11.00

WSTĘP WOLNY

X koncert noworoczny OVA z udziałem solistów. W programie muzyka świąteczna i
noworoczna, w tym premierowe wykonanie nowego utworu w repertuarze Orkiestry.
UTWORU W REPERTUARZE ORKIESTRY .Serdecznie zapraszamy - Orkiestra Vita
Activa.

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA , WIELKA SALA WETY
CZWARTEK 9 STYCZNIA GODZ.16.00 LICZBA MIEJSĆ :60

WSTĘP WOLNY

DEBATA : NAPOLEON, POLSKA I GDAŃSK
Prowadzenie: dr Anna ŁysiakŁątkowska
16.00–16.10 / Otwarcie debaty
dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG – Dyrektor Muzeum Gdańska
mgr Wojciech Mienik – Wiceprezes Zarządu Fundacji Napoleona
16.15–16.55 / Wystąpienia wprowadzające
prof. dr hab. Dariusz Nawrot – Napoleon a odbudowa Królestwa Polskiego
prof. Andrzej Januszajtis – Miejsca w Gdańsku związane z Napoleonem
16.55–17.30 / Debata, część I
„Napoleon a sprawa polska”
17.30–18.00 / Przerwa na kawę
18.00–19.30 / Debata, część II
„Napoleon i I Wolne Miasto GDAŃSK

NCK RATUSZ STAROMIEJSKI UL. KORZENNA 33/35
ŚRODA 15 STYCZNIA GODZ 17.30

WSTĘP WOLNY

WYKŁAD PROFESORA ANDRZEJA JANUSZAJTISA
Pierwszy w tym roku wykład Andrzeja Januszajtisa poświęcony gdańskiej historii i
zabytkom. Tegoroczny cykl wykładów to:” Gdańskie skarby w kraju i zagranicą”.
Tytuł styczniowego wykładu to "OŁTARZE". Na miejscu istnieje możliwość zakupu
książek Wydawnictwa Marpress..

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – MANHATTAN
AL. GRUNWALDZKA 82
CZWARTEK 23 STYCZNIA GODZ.18.00

WSTĘP WOLNY

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM SEWERYNEM
Legenda kina i teatru, aktor i reżyser - ANDRZEJ SEWERYN będzie gościem Biblioteki
Manhattan! Zapraszamy na spotkanie autorskie poświęcone biografii aktora "Andrzej
Seweryn. Ja prowadzę".
Niekwestionowana legenda kina i teatru, aktor, reżyser, profesor, mąż, ojciec, dziadek i
przyjaciel. Ma na koncie role, które przeszły do historii kina i teatru oraz liczne nagrody, a
anegdot z jego życia można by słuchać godzinami.
To prawdziwe kompendium wiedzy o życiu i zawodowej drodze jednego z
najwybitniejszych polskich aktorów. Andrzej Seweryn współpracował z największymi
nazwiskami polskiego i światowego filmu i teatru, był także świadkiem i uczestnikiem
wydarzeń, które zmieniały oblicze historii. Dziś, ponad siedemdziesięcioletni, nie zwalnia
tempa ani na chwilę, a w ostatnich latach mogliśmy oglądać go w tak znakomitych
produkcjach jak serial Rojst czy film Ostatnia rodzina i Solid Gold.
Biografia Andrzej Seweryn. Ja prowadzę! jest efektem dwóch lat rozmów z artystą
przeprowadzonych i spisanych przez Arkadiusza Bartosiaka i Łukasza Klinke. Jest
opowieścią o życiu wybitnego aktora, o skromnym dzieciństwem i młodości pod skrzydłami
samotnie wychowującej dzieci matki, o gorących czasach studenckich związanych z
polityczną aktywnością i pierwszymi miłościami, o karierze we Francji oraz o ostatnich
latach, czyli powrocie do Polski, objęciu stanowiska dyrektora w Teatrze Polskim,
wybitnych rolach filmowych i teatralnych oraz szczęśliwym życiu rodzinnym u boku żony
Katarzyny. Seweryn opowiada z dystansem i poczuciem humoru, nierzadko uśmiechając
się do siebie samego sprzed lat.

KOŚCIÓŁ NMP MATKI KOŚCIOŁA UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148
NIEDZIELA 19 STYCZNIA GODZ. 16,30

WSTĘP WOLNY

KOLĘDY I PASTORAŁKI HALINY FRĄCKOWIAK
Koncert Haliny Frąckowiak, która wystąpi z repertuarem kolędowym.
Halina Frąckowiak, wykonawczyni niezapomnianych przebojów, takich jak "Bądź gotowy
dziś do drogi", "Napisz, proszę", "Papierowy księżyc", "Dancing Queen", "Bądź gotowy"
czy "Serca gwiazd". Debiutowała, kiedy miała 16 lat na II Festiwalu Młodych Talentów.
Współpracowała z takimi zespołami, jak Czerwono-Czarni, ABC, Tarpany czy Drumlersi.
Karierę solową rozpoczęła w 1972 r. Halina Frąckowiak to jedna z największych gwiazd
polskiej muzyki rozrywkowej lat 70-tych i 80 tych. Piosenkarka nagrała ponad 20 płyt i
kaset, a jej koncerty można było obejrzeć w wielu miejscach Europy oraz w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie.

RATUSZ GŁOWNEGO MIASTA , GALERIA PALOWA
UL. DŁUGA 46/47

SOBOTA 25 STYCZNIA GODZ.12.00

WSTĘP WOLNY

„SREBRA OD POKOLEŃ”. OPROWADZANIE KURATORSKIE
Wystawa „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1804-1945” to pierwsza próba
ukazania fenomenu twórczości kilku pokoleń twórców gdańskiego złotnictwa, od Carla
Stumpfa, właściciela pierwszego rodzinnego warsztatu otwartego w 1804 r., do
zakończenia II wojny światowej, gdy potomkowie Ericha Alberta Mortiza Stumpfa zawiesili
działalność sklepu przy ulicy Długiej, a następnie opuścili Gdańsk.
Srbra Stumpfów trafiały na dwory ówczsnej Europy: do Wiednia, Kopehagi, Londynu,
Peterburga, a nowatorskie wyroby bursztynowe zdobywały nagrody na najważniejszych
światowych wystawach w Gandawie, Turynie, Malmö. Firma miała także okazję
konserwować wyposażenie Bursztynowej Komnaty, bić gdańskie monety i medale, a
lokalne władze powierzały jej najbardziej prestizowe zlecenia. O przedsiębiorczości
Stumpfów świadczą trzy sklepy firmowe w Gdańsku przy ul. Złotników i Długiej, we
Wrzeszczu i Sopocie, ekspozytury w Elblągu i Szczecinie. Złotnicy stawiali na liczne
reklamy w prasie Gdańskiej i Polskiej, a okazjonalnie także w gazetach w Berlinie i w
Londynie. Stumpfowie pozostawili po sobie także wspaniałe katalogi i foldery firmowe
tworzone przez ówczesnych europejskich specjalistów.

