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Posłuchaj

Kultura, Miasto

24.
Międzynarodowy
Festiwal Teatralny
KONTAKT,

Za nami koncert z okazji Dnia Matki

organizowany

Znają się na bezpieczeństwie

przez Teatr im.
Wilama Horzycy w
Toruniu od 1991
roku przeszedł do
historii.

Razem dla Niepodległej
Prezydent Torunia w Pałacu Prezydenckim
Kolejne zmiany na placu Chrapka

Wydarzenie odbyło

Uwaga! Burze z gradem

się w dniach 19-25

W niedzielę utrudnienia na starówce

maja 2018 roku.
Nagrodę dla
najlepszego reżysera festiwalu, ufundowaną przez prezydenta miasta Torunia Michała
Zaleskiego otrzymał Dmitrij Krymow, ze Szkoły Sztuki Dramatycznej w Moskwie za "Pannę
bez posagu".
25 maja 2018 roku, jury powołane przez dyrektora festiwalu Andrzeja Churskiego w składzie:
Marius Ivaskevicius (Litwa), Thomas Irmer (Niemcy), Dariusz Kosiński (Polska), po obejrzeniu
dziesięciu przedstawień konkursowych podzieliło nagrody regulaminowe pomiędzy uczestników
festiwalu:
- nagrodę główną, ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra
Całbeckiego otrzymał - les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), za „Requiem dla L.” w reżyserii Alain
Platel.
- nagrodę dla najlepszego reżyseria festiwalu, ufundowaną przez prezydenta miasta Torunia
Michała Zaleskiego otrzymał Dmitrij Krymow, ze Szkoły Sztuki Dramatycznej w Moskwie za "Pannę
bez posagu". Reżyser otrzymał nagrodę z rąk włodarza miasta.
- nagrodę specjalną, ufundowaną przez organizatorów wydarzenia otrzymał Teatr.doc z Moskwy.
- nagrodę dla najlepszej aktorki festiwalu, ufundowaną przez organizatorów otrzymała Maria
Smolnikowa za rolę Larysy Dmitriewny w „Pannie bez posagu”, ze Szkoły Sztuki Dramatycznej w
Moskwie.
- nagroda pozaregulaminowa, dziennikarzy akredytowanych na festiwalu oraz nagroda Radia GRA w
Toruniu „Flisaczek”, dla twórcy najlepszej oprawy dźwiękowej przypadła: les ballets C de la B
(Gandawa/Belgia), za „Requiem dla L.” w reżyserii Alain Platel.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT jest organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy od
1991 roku. Odbywa się co dwa lata w ostatnim tygodniu maja. Festiwal stworzył możliwość
przeglądu i promocji najciekawszych wydarzeń teatralnych z państw Europy Środkowej i Wschodniej
oraz ich konfrontacji z teatrami z Europy Zachodniej. Wagę festiwalu buduje przede wszystkim
wartość artystyczna prezentowanych spektakli. Repertuar jest efektem bardzo starannej wery kacji
i wyboru dokonywanego przez komisję kwali kacyjną.
Na KONTAKT zapraszane są przede wszystkim teatry z państw najbliżej sąsiadujących z Polską, choć
zasada ta z roku na rok jest coraz bardziej poszerzana. W dotychczasowych festiwalach wzięły udział
teatry z Australii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji,
Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji,
Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii,
Wietnamu, Włoch.

Najnowsze aktualności

Nowy zawód - technik programista
Światowy Dzień bez Tytoniu 2018

W ramach festiwalu odbywają się imprezy towarzyszące – wystawy plastyczne, projekcje lmów,
koncerty. Przedstawieniom towarzyszą spotkania z twórcami. KONTAKT ma charakter konkursu,
uczestniczące przedstawienia są oceniane przez międzynarodowe jury, które przyznaje trzy główne
nagrody festiwalowe. Istnieje również możliwość ufundowania nagród przez osoby prywatne,
instytucje i rmy.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo TUTAJ

fot. Wojtek Szabelski
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Remont Ligi Polskiej z
dofinansowaniem
Udało się pozyskać środki finansowe na remont kolejnej toruńskiej
ulicy. Prawie 2,5 mln złotych miasto zdobyło ze środków rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa. Za pozyskane pieniądze
zostanie wyremontowany kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr
654. Tym razem drogowcy zajmą się ulicą Ligi Polskiej na odcinku
od ul. Konstytucji 3 Maja do ul....

Za nami koncert z
okazji Dnia Matki
Weekend w Toruniu
Nasze Mamy zabieramy w piątek na starówkę, na koncert z okazji Dnia
Matki. A poza tym w ten weekend m.in.: kolejna edycja akcji „Toruń na
rowery”, festiwal „Muzykofilia II”, Węgierska Wiosna Filmowa i rodzinne
festyny: na Zamku Krzyżackim, na Zamku Dybowskim i na Stawkach. A w
niedzielę starówkę opanują kolarki w ramach Nestlé Fitness Tour de...
Drogi, Inwestycje

Standardy muzyki rozrywkowej oraz autorskie
utwory w nietuzinkowych, energetycznych
aranżacjach zabrzmiały dla toruńskich mam,
podczas koncertu z okazji Dnia Matki w piątek,
25 maja 2018 roku.

Gdzie do lekarza w święta
Od 1 maja 2018 roku od godziny 8:00 rano nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną zabezpieczą Wojewódzki Szpital Zespolony,
przychodnia Rudak-Med oraz Miejska Przychodnia Specjalistyczna.

Razem dla Niepodległej
W czwartkowe przedpołudnie 24 maja 2018 roku, społeczność
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 im. bł. ks. St. W.
Frelichowskiego i Zespołu Szkół Nr 26 uczestniczyła w „Marszu dla
Polski”. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkół,
wspólnie zamanifestowali swoje przywiązanie do Ojczyzny.

Miasto

Znają się na bezpieczeństwie
Toruńscy uczniowie otrzymali nagrody w konkursach dotyczących
obrony cywilnej. Teraz czekać ich będą etapy wojewódzkie.

Uwaga! Burze z gradem
Dziś (25 maja 2018 roku) w Toruniu i całym województwie
kujawsko-pomorskim spodziewane są burze z gradem.

Kolejne zmiany na placu
Chrapka

Prezydent Torunia w Pałacu
Prezydenckim

Przebudowa placu Chrapka nabiera tempa. Od najbliższego
wtorku (29 maja 2018) na kierowców czekają kolejne
zmiany w organizacji ruchu. Na ulicy Warneńczyka jeden
pas zostanie wyłączony z ruchu.

Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 25 maja 2018
r. Prezydent Torunia Michał Zaleski wziął udział w
uroczystościach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w
Warszawie.

Dzień Matki pełen przebojów
Już 25 maja o godz. 17:30 na Rynku Staromiejskim w Toruniu
wystąpi siedmioosobowy zespół pod dyrekcją Katarzyny Pumy
Piaseckiej i zaprezentuje hity polskiej i światowej muzyki.
Towarzyszyć im będzie Lora Szafran, a także Arek Kłusowski.

Będzie Strefa Kibica
Miłośnicy piłki nożnej w specjalnej Strefie Kibica będą mogli
wspólnie oglądać mecze polskiej drużyny oraz mecze fazy
pucharowej podczas Mistrzostw Świata w Rosji, które zaczynają
się już 14 czerwca 2018 roku.

Mieszkańcy ul. Leszczynowej
bezpieczni
Akcja patrolu saperskiego została zakończona. Znaleziono 5 sztuk
bomb lotniczych po 100 kg każda.

Miasto

Drogi, Sport

Nowy zawód - technik
programista

W niedzielę utrudnienia na
starówce

W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych,
Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na rok szkolny
2018/2019 pojawił się nowy zawód - technik programista.

W związku z kolarskimi Mistrzostwami Polski Kobiet w
Kryterium Ulicznym Nestlé Fitness Tour de Toruń 27 maja
2018 r. na obszarze Zespołu Staromiejskiego Torunia
zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji
ruchu.

Wszystkie aktualności

Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Władysława
Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. centrala: +48 56 611 87 77
e-mail: umt@um.torun.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta Torunia
Zasadniczo poniedziałek - piątek
w godzinach: 7:30 - 17:00
Sprawdź dla każdego z wydziałów
(BIP)
PIUM w CH Plaza
wtorek - piątek w godzinach 11:00 19:00
sobota w godzinach 9:00 - 17:00
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