
PROGRAM FESTIWALU GROZY, KRYMINAŁU I TAJEMNICY BIAŁA DAMA 

Data Godzina Wydarzenie Obiekt Uwagi 

3-11-2015 

19:00 Pojedynek Rotunda – duża sala 

Komedia kryminalna. Spektakl Teatru Korez z Katowic. Sztuka Antho-
ny’ego Shaffera pt „Pojedynek” (tyt. oryg. „Sleuth”) obiecuje bardzo 

wiele. W rolę kabotyńskiego literata – milionera zdradzanego przez mło-

dą żonę wciela się Mirosław Neinert. Jej kochanka, przystojniaka wpa-

dającego w pułapkę zastawioną przez zazdrosnego pisarza poczytnych 
kryminałów, gra Artur Święs. 

19:00 Triduum kryminalne – Fala upału 
Księgarnia muzyczna Kurant 
(Rynek Główny 36) 

Spotkanie interaktywne z aktorem Patrykiem Pawlakiem dla niewido-

mych, niedowidzących i nie lubiących czytać. Prezentacja literatury kry-
minalnej Richarda Castle, zarejestrowanej na audiobookach CD przez 

Wydawnictwo 12 Posterunek. 

4-11-2015 

19:00 Triduum kryminalne – Nagi żar 
Księgarnia muzyczna Kurant 
(Rynek Główny 36) 

Spotkanie interaktywne z aktorem Patrykiem Pawlakiem (j.w.). 

20:00 
Polowanie na czarownice – 
koncert zespołu AnVision 

Rotunda – duża sala 
Mocna muzyka dla młodych i tych, którzy tacy zostali (zespół prog – 
metalowy z Tarnowa). 

5-11-2015 
19:00 Morderstwo w kabarecie Qui Pro Quo Rotunda – duża sala 

Dowcipna, pełna temperamentu, śpiewu, tańca, miłosnych perypetii 

i zdrad, nie pozbawiona wątku kryminalnego, sztuka osadzona w klima-

cie międzywojennego kabaretu “Qui Pro Quo”, autorstwa Izabeli De-
górskiej. 

19:00 Triduum kryminalne – Gorączka zmysłów 
Księgarnia muzyczna Kurant 
(Rynek Główny 36) 

Spotkanie interaktywne z aktorem Patrykiem Pawlakiem (j.w.). 

6-11-2015 

16:00 Tropem Czerwonego Kapturka Rotunda – mała sala 
Bajka detektywistyczna w teatrze cienia. Warsztaty (plastyka i teatr) dla 
dzieci w wieku 8÷12 lat. 

16:00 Maraton filmowy – Mocny człowiek 

Rotunda – duża sala 

Polski film niemy z roku 1929 z muzyką na żywo. Słowo wstępne – 

Stanisław Janicki. 

18:00 Skazaniec 
Wieczór autorski z Krzysztofem Spadło, promujący III Tom powieści 
„Skazaniec”. Spotkanie wzbogaci projekcja trzech filmów krótkometra-

żowych promujących rzeczoną powieść. 

20:00 Maraton filmowy – Nosferatu 
Teatralizowany seans kinowy z muzyką i tańcem “Nosferatu” Friedricha 

Wilhelma Murnau. W klimat starego kina wprowadzi Stanisław Janicki. 

 

  



PROGRAM FESTIWALU GROZY, KRYMINAŁU I TAJEMNICY BIAŁA DAMA c.d. 

Data Godzina Wydarzenie Obiekt Uwagi 

7-11-2015 

10:00 
Miejska gra terenowa 

o puchar Białej Damy 

Teren miasta 
(sekretne miejsca) 

oraz Rotunda – duża sala 

Ekscytujaca zabawa dla dorosych. Tajemnicza jazda po mieście, rozwią-
zywanie zagadek i quizów oraz szczypta rywalizacji i miłych niespo-

dzianek. 

11:00 Tropem Czerwonego Kapturka Rotunda – mała sala Warsztaty cd. 

16:00 Skazaniec 
Bona – książka i kawa (ul. 

Kanonicza 11) 
Wieczór autorski z Krzysztofem Spadło (j.w.) 

17:00 Umrzeć ze śmiechu Rotunda – mała sala 
Spotkanie z autorami książki “Kabaret w Polsce” (Andrzej Domagalski, 

Leszek Kwiatkowski). Goście: Maciej Damięcki, Marek Pacuła i inni. 

18:00 Wszystko przez judasza Rotunda – duża sala 

Komedia kryminalna w reżyserii Andrzeja Ballo. Spektakl z gwiazdors-

ką obsadą: Katarzyna Cichopek, Anna Korcz, Artur Dziurman, Maciej 
Damięcki. 

18:00 Detektyw w krainie cudów 
Bona – książka i kawa (ul. 

Kanonicza 11) 

Spotkanie z profesorem Tadeuszem Janem Cegielskim, autorem powieś-

ci kryminalnych: „Morderstwo w alei Róż” i „Tajemnica pułkownika 
Kowadły”, promującym najnowszą jego książkę pt: „Detektyw w krainie 

cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowoczesności 1841 – 1941”. 

19:00 Krimidinner 
Hit Cassino 
(ul. Armii Krajowej 11) 

Kolacja z dreszczykiem “Tajemnice Kasyna Flamingo”. Ekskluzywna 

zabawa z udziałem publiczności. 

23:00 
Noc z wampirem – o północy wszystko 

może się zdarzyć. 
Rotunda – duża sala 

Koncert zespołu “Poparzeni Kawą Trzy” (polski zespół pop rockowy za-

łożony w 2005 roku, złożony przede wszystkim z dziennikarzy Radia 

Zet i RMF FM) 

8-11-2015 

11:00 Tropem Czerwonego Kapturka 

Rotunda – mała sala 

Warsztaty c.d. 

17:00 Tropem Czerwonego Kapturka Premiera spektaklu. 

18:30 
Kryminał z dziećmi, czarownicami 

i obrazami w tle 

Łamiący przestrzeń konwencjonalnej sceny spektakl teatralny, okraszo-

ny projekcjami filmowymi, inspirowany kryminałem Agathy Christie 

“Tajemnica bladego konia”. Przedstawienie w wykonaniu Grupy Teat-
ralnej Studio, w skład której wchodzi młodzież w wieku 8÷12 lat, pro-

wadzonej przez aktorów Teatru Studio. 

18:00 Wampiry i upiory Rotunda – duża sala 

Koncert wypełnią arie, duety i piosenki oraz tańce z najsłynniejszych 

musicali, oper, a także muzyki filmowej i popowej m.in. z: ,,Upior 
w Operze”, ,,Taniec wampirów”, ,,Dzwonnik z Notre Dame”, ,,Phan-

tom” ,,Jekyll & Hyde”, filmu Pearl Harbor, czy wreszcie James Bond. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie dyplomów 
i “Pucharu Białej Damy”. 

 

 


