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DSW	  2015	  

Wydarzenia	  towarzyszące:	  	  

–	  Wtorek,	  26	  maja,19:00,	  spektakl	  Mój	  niepokój	  ma	  przy	  sobie	  broń,	  reż.	  A.	  Biziuk,	  spektakl	  dyplomowy	  
studentów	  AT	  w	  Białymstoku	  –	  Akademia	  Teatralna,	  Wydział	  Sztuki	  Lalkarskiej,	  ul.	  Sienkiewicza	  14,	  bilety	  10	  
zł	  ulgowy,	  15	  zł	  normalny	  do	  kupienia	  w	  AT	  

–	  od	  28	  maja	  –	  Wystawa	  Metazoo.	  Sztuka	  współczesna	  w	  polskim	  komiksie,	  kurator:	  J.	  Woynarowski	  –	  Klub	  
FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  wstęp	  wolny	  

–	  15	  kwietnia	  –	  15	  czerwca	  –	  Wystawa	  Dni	  Sztuki	  Współczesnej	  2013–2014	  –	  fotografie	  N.	  Kaliny,	  T.	  
Pienickiego	  i	  P.	  Cierebieja	  w	  Regionalnym	  Centrum	  Informacji	  Turystycznej,	  ul.	  Odeska	  1,	  wstęp	  wolny	  

ESSA	  East	  Side	  Street	  Art	  
Mural	  na	  Zwycięstwa:	  29	  maja–31	  maja,	  10:00–18:00,	  ściana	  szczytowa	  bloku	  przy	  ul.	  Zwycięstwa	  20	  –	  mural	  
autorstwa	  Piotra	  Lutarewicza	  (Białystok)	  

JAM#1:	  30	  maja,	  10:00–18:00,	  ściana	  sklepu	  Gaj,	  ul.	  Gajowa	  68	  –	  Pest,	  Tempz	  (Warszawa),	  Boast	  (Łomża),	  
Ogryz	  (Siemiatycze)	  +	  lokalna	  scena	  

JAM#2:	  31	  maja,	  10:00–18:00,	  garaże	  przy	  ul.	  Batalionów	  Chłopskich	  1	  (widok	  od	  ul.	  Popiełuszki)	  –	  Pest,	  
Tempz,	  Bagno186,	  Siter,	  Chef	  (Warszawa),	  Boast	  (Łomża),	  Ogryz	  (Siemiatycze)	  +	  lokalna	  scena	  	  

Mural	  na	  Swobodnej:	  1–6	  czerwca,	  10:00–18:00,	  ściana	  szczytowa	  bloku	  przy	  ul.	  Swobodnej	  60	  –	  mural	  
autorstwa	  Fancesco	  Camillo	  Giorgino	  –	  MILLO	  (IT)	  

	  

PROGRAM	  GŁÓWNY:	  

Czwartek,	  28	  maja	  2015	  

17:00	  KUD	  Ljud	  (SI),	  spektakl	  plenerowy	  Inwazja	  (60’)	  –	  Rynek	  Kościuszki	  od	  strony	  Esperanto	  Café,	  udział	  
bezpłatny	  

18:00	  Spektakl	  Makosz	  (40’),	  chor.	  J.	  Dondziło	  –	  Akademia	  Teatralna,	  Wydział	  Sztuki	  Lalkarskiej,	  ul.	  
Sienkiewicza	  14,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

19:30	  PREMIERA	  spektaklu:	  Grupa	  Przejściowa,	  R.A.M.A.	  ...	  (50’),	  chor.	  K.	  Garbacik	  –	  SDK	  DanceOFFnia,	  sala	  
A,	  ul.	  Kolejowa	  8/1	  lok.	  10,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

21:00	  Otwarcie	  DSW:	  wernisaż	  wystawy	  DSW	  1985–2015	  –	  foyer	  Kina	  FORUM,	  ul.	  Legionowa	  5,	  wstęp	  wolny	  

21:30	  Koncert	  Cosovel	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  koncertu	  

	  

Piątek,	  29	  maja	  2015	  

15:00–21:00	  Tomasz	  Bazan,	  akcja	  artystyczna	  Days	  for	  Dancing	  –	  Out	  –	  indywidualne	  spotkania	  umawiane	  
telefonicznie:	  601	  803	  285,	  udział	  bezpłatny	  

18:00	  Teatr	  Pi	  /	  Towarzystwo	  Wspierania	  Inicjatyw	  Społecznych	  ALPI,	  spektakl	  Tryumf	  woli	  /	  Metamorfozy	  
(50’),	  reż.	  M.	  Ciunel	  –	  WOAK	  Spodki,	  ul.	  Św.	  Rocha	  14,	  wstęp	  wolny	  

19:30	  Grupa	  Przejściowa,	  spektakl	  R.A.M.A.	  ...	  (50’),	  chor.	  K.	  Garbacik	  –	  SDK	  DanceOFFnia,	  sala	  A,	  ul.	  
Kolejowa	  8/1	  lok.10,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

21:00	  Koncert	  Masala	  Soundsystem	  (PL),	  3CK	  (SK),	  Áron	  Szilágyi	  (HU),	  Airtist	  (HU)	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  
5,	  bilety	  20	  zł	  przedsprzedaż	  /	  30	  zł	  w	  dniu	  koncertu	  
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22:30	  	  Teatr	  Ósmego	  Dnia,	  spektakl	  plenerowy	  Arka	  (60’)	  –	  Rynek	  Kościuszki	  –	  plac	  przy	  Archiwum	  
Państwowym	  –	  udział	  bezpłatny.	  W	  razie	  złej	  pogody	  (duże	  opady,	  burze)	  spektakl	  odbędzie	  się	  30	  maja	  o	  
godz.	  22:00	  

	  

Sobota,	  30	  maja	  2015	  

10:00–17:00	  Walny–Teatr	  i	  Krzysztof	  Zemło,	  warsztaty	  pod	  chmurką	  Lalkobus:	  Teatr	  w	  zasięgu	  ręki	  –	  rysunek,	  
rzeźba,	  animacja	  –	  dla	  dzieci	  i	  dorosłych	  –	  amfiteatr	  przy	  ulicy	  Rumiankowej	  (os.	  Zielone	  Wzgórza),	  udział	  
bezpłatny	  

11:00–19:00	  Hakobo,	  warsztaty	  Typoaktywni:	  ul.	  Warszawska	  –	  sala	  różowa	  WOAK,	  ul.	  Kilińskiego	  8,	  zapisy	  
do	  28	  maja	  (impresariat@bok.bialystok.pl	  lub	  tel.	  85	  746	  13	  22),	  bilety	  (dwa	  dni	  warsztatów)	  –	  20	  zł	  

15:00–21:00	  Tomasz	  Bazan,	  akcja	  artystyczna	  Days	  for	  Dancing	  –	  Out	  –	  indywidualne	  spotkania	  umawiane	  
telefonicznie:	  601	  803	  285,	  udział	  bezpłatny	  

16:00	  Ludomir	  Franczak,	  spektakl	  Odzyskane	  (80’)	  –	  dawna	  szkoła	  Tarbutu,	  ul.	  Lipowa	  41D,	  bilety	  15	  zł	  
przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

18:15	  Ludomir	  Franczak,	  spektakl	  Odzyskane	  (80’),	  spotkanie	  z	  autorem	  poprowadzi	  Katarzyna	  Niziołek	  –	  
dawna	  szkoła	  Tarbutu,	  ul.	  Lipowa	  41D,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  	  

20:30	  PREMIERA	  spektaklu:	  Grupa	  Coincidentia	  Made	  in	  Heaven	  (70’),	  reż.	  Ch.	  Bochdansky	  –	  aula	  Wydziału	  
Pedagogiki	  i	  Psychologii	  UwB,	  ul.	  Świerkowa	  20,	  bilety	  20	  zł	  przedsprzedaż	  /	  30	  zł	  w	  dniu	  spektaklu,	  studenci	  
15	  zł	  

21:30	  Koncert	  DJ	  Falcon1	  (PL),	  DJ	  VaZee	  (PL),	  DJ	  Kentaro	  (JP)	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  bilety	  30	  zł	  
przedsprzedaż	  /	  40	  zł	  w	  dniu	  koncertu	  

	  

Niedziela,	  31	  maja	  2015	  

10:00–17:00	  Walny-‐Teatr	  i	  Krzysztof	  Zemło,	  warsztaty	  pod	  chmurką	  Lalkobus:	  Teatr	  w	  zasięgu	  ręki	  –	  rysunek,	  
rzeźba,	  animacja	  –	  dla	  dzieci	  i	  dorosłych	  –	  ul.	  Gajowa	  77	  (os.	  Dziesięciny),	  udział	  bezpłatny	  

11:00	  Studio	  Teatralne	  BLUM,	  spektakl	  Co	  to?	  (50’),	  reż.	  K.	  Pawłowska	  i	  L.	  Winkel	  –	  dla	  dzieci	  od	  1	  do	  4	  roku	  
życia	  –	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  bilety	  opiekun	  +	  dziecko	  5	  zł	  przedsprzedaż	  /	  10	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

11:00–17:30	  Hakobo,	  warsztaty	  Typoaktywni:	  ul.	  Warszawska	  –	  sala	  różowa	  WOAK,	  ul.	  Kilińskiego	  8,	  zapisy	  
do	  28	  maja	  (impresariat@bok.bialystok.pl	  lub	  tel.	  85	  746	  13	  22),	  bilet	  (dwa	  dni	  warsztatów)	  –	  20	  zł	  	  

13:30	  Studio	  Teatralne	  BLUM,	  spektakl	  Co	  to?	  (50’),	  reż.	  K.	  Pawłowska	  i	  L.	  Winkel	  –	  dla	  dzieci	  od	  1	  do	  4	  roku	  
życia	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  bilety	  opiekun	  +	  dziecko	  5	  zł	  przedsprzedaż	  /	  10	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

15:00–21:00	  Tomasz	  Bazan,	  akcja	  artystyczna	  Days	  for	  Dancing	  –	  Out	  –	  indywidualne	  spotkania	  umawiane	  
telefonicznie:	  601	  803	  285,	  udział	  bezpłatny	  

16:30	  Panel	  dyskusyjny	  Jaki	  teatr?	  Trzy	  dekady	  teatru	  w	  Polsce,	  trzy	  dekady	  Dni	  Sztuki	  Współczesnej	  –	  Goście:	  
Dorota	  Buchwald	  (Dyrektor	  Instytutu	  Teatralnego	  im.	  Zbigniewa	  Raszewskiego),	  Ewa	  Wójciak	  (Teatr	  Ósmego	  
Dnia),	  Wojciech	  Kobrzyński	  (Akademia	  Teatralna),	  Janusz	  Majcherek	  (dramaturg,	  wykładowca),	  prowadzenie:	  
Konrad	  Szczebiot	  –	  Zmiana	  Klimatu,	  ul.	  Warszawska	  6,	  wstęp	  wolny	  

18:00	  Typoaktywni	  –	  podsumowanie	  warsztatów	  z	  Hakobo	  –	  Kawiarnio-‐Księgarnia	  Spółdzielnia,	  ul.	  
Skłodowskiej-‐Curie	  8/1,	  wstęp	  wolny	  

20:00	  Grupa	  Coincidentia,	  spektakl	  Made	  in	  Heaven	  (70’),	  reż.	  Ch.	  Bochdansky	  –	  aula	  Wydziału	  Pedagogiki	  i	  
Psychologii	  UwB,	  ul.	  Świerkowa	  20,	  bilety	  20	  zł	  przedsprzedaż	  /	  30	  zł	  w	  dniu	  spektaklu,	  studenci	  15	  zł	  
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22:00	  Bojary	  Zostają	  Kulturalne	  Kolektyw,	  instalacja	  multimedialna	  Podróż	  w	  czasie	  /	  Bojarskie	  duchy	  –	  ul.	  
Koszykowa	  1,	  udział	  bezpłatny	  

	  

Poniedziałek,	  1	  czerwca	  2015	  

15:00–21:00	  Tomasz	  Bazan,	  akcja	  artystyczna	  Days	  for	  Dancing	  –	  Out	  –indywidualne	  spotkania	  umawiane	  
telefonicznie:	  601	  803	  285,	  udział	  bezpłatny	  

15:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  brakiem	  kontroli	  nad	  życiem	  (60’)	  –	  plac	  
zabaw	  w	  parku	  Planty	  koło	  ZOO,	  udział	  bezpłatny	  

16:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  brakiem	  kontroli	  nad	  życiem	  (60’)	  –	  plac	  
zabaw	  w	  parku	  Planty	  koło	  fontanny,	  udział	  bezpłatny	  

17:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  brakiem	  kontroli	  nad	  życiem	  (60’)	  –	  plac	  
zabaw	  przy	  ul.	  Węglowej	  8,	  udział	  bezpłatny	  

17:00	  Walny-‐Teatr,	  spektakl	  Dziadek	  (50’),	  reż.	  A.	  Walny	  –	  dla	  dzieci	  –	  park	  Planty	  przy	  fontannie.	  W	  razie	  złej	  
pogody	  (duże	  opady,	  burze)	  spektakl	  zostanie	  przeniesiony	  do	  Kina	  FORUM,	  ul.	  Legionowa	  5,	  udział	  bezpłatny	  

19:00	  Wokół	  Akademii	  Ruchu:	  performance	  Jolanty	  Krukowskiej	  Z	  drogi,	  pokaz	  filmu	  Akademia	  Ruchu	  (60’),	  
reż.	  A.	  Sapija,	  spotkanie	  z	  Jolantą	  Krukowską	  i	  Aleksandrą	  Lompart	  poprowadzi	  Jadwiga	  Majewska	  –	  Klub	  
FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  wstęp	  wolny	  

	  

Wtorek,	  2	  czerwca	  2015	  

15:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  śmiercią	  –	  plan	  zdjęciowy	  do	  filmu	  
Memento	  mori	  –	  park	  Planty,	  staw	  przy	  praczkach,	  udział	  bezpłatny	  

18:00	  Leszek	  Bzdyl	  i	  Jan	  Kochanowski,	  spektakl	  dla	  widzów	  dorosłych	  Baśnie	  z	  mchu	  i	  liszaja	  (70’),	  reż.	  L.	  Bzdyl	  
i	  J.	  Kochanowski	  –	  Węglówka,	  ul.	  Węglowa	  8,	  magazyn	  nr	  30	  (ALPI),	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  
spektaklu	  

20:00	  Karol	  Radziszewski,	  pokaz	  filmu	  Książę	  (71’),	  reż.	  K.	  Radziszewski	  i	  spotkanie	  z	  autorem,	  prowadzenie	  
Magdalena	  Ujma	  –	  klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  wstęp	  wolny	  

	  

Środa,	  3	  czerwca	  2015	  

16:00	  KUD	  Ljud	  (SI),	  akcja	  artystyczna	  Streetwalker	  –	  bezpłatne	  wejściówki	  do	  odbioru	  w	  kasie	  Kina	  FORUM,	  
ul.	  Legionowa	  5	  

17:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  umocnieniem	  ekonomicznej	  
niesprawiedliwości	  –	  gra	  miejska,	  start	  –	  Rynek	  Kościuszki	  (róg	  ul.	  Zamenhofa),	  udział	  bezpłatny	  

18:00	  Teatr	  Porywacze	  Ciał,	  spektakl	  Partytury	  rzeczywistości	  (90’),	  reż.	  K.	  Pawłowska,	  M.	  Adamczyk	  –	  
Białostocki	  Teatr	  Lalek,	  ul.	  Kalinowskiego	  1,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

19:00	  KUD	  Ljud	  (SI),	  akcja	  artystyczna	  Streetwalker	  –	  bezpłatne	  wejściówki	  do	  odbioru	  w	  kasie	  Kina	  FORUM,	  
ul.	  Legionowa	  5	  

20:30	  Wokół	  Dada	  von	  Bzdülöw:	  pokaz	  filmu	  Celebration	  (40’),	  reż.	  M.	  Popczyk	  i	  spotkanie	  z	  Leszkiem	  
Bzdylem	  poprowadzi	  Jadwiga	  Majewska	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  wstęp	  wolny	  

	  

Czwartek,	  4	  czerwca	  2015	  
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15:00	  Anima	  Vilis,	  akcja	  artystyczna	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Lęk	  przed	  dopustem	  Bożym	  i	  Lęk	  przed	  rozgadanym	  
sumieniem	  –	  wędrująca	  wystawa	  (trasa:	  okolice	  kościoła	  św.	  Rocha	  –	  ul.	  Lipowa	  –	  Rynek	  Kościuszki),	  udział	  
bezpłatny	  

16:00	  KUD	  Ljud	  (SI),	  akcja	  artystyczna	  Streetwalker	  –	  bezpłatne	  wejściówki	  do	  odbioru	  w	  kasie	  Kina	  FORUM,	  
ul.	  Legionowa	  5	  

19:00	  KUD	  Ljud	  (SI),	  akcja	  artystyczna	  Streetwalker	  w	  języku	  polskim	  i	  angielskim	  –	  bezpłatne	  wejściówki	  do	  
odbioru	  w	  kasie	  Kina	  FORUM,	  ul.	  Legionowa	  5	  

	  

Piątek,	  5	  czerwca	  2015	  

17:00	  Pracownia	  Sztuki	  Społecznej,	  projekt	  artystyczny	  Metoda	  Ustawień	  Narodowych	  (80’),	  reż.	  M.	  
Stankiewicz	  –	  Opera	  i	  Filharmonia	  Podlaska,	  ul.	  Odeska	  1,	  rezerwacja	  bezpłatnych	  wejściówek	  pod	  nr	  tel.	  
735	  001	  596.	  Prosimy	  o	  zapoznanie	  się	  z	  instrukcją	  na	  www.metodaustawiennarodowych.pl	  

19:00	  Pracownia	  Sztuki	  Społecznej,	  projekt	  artystyczny	  Metoda	  Ustawień	  Narodowych	  (80’),	  reż.	  M.	  
Stankiewicz	  –	  Opera	  i	  Filharmonia	  Podlaska,	  ul.	  Odeska	  1,	  rezerwacja	  bezpłatnych	  wejściówek	  pod	  nr	  tel.	  
735	  001	  596.	  Prosimy	  o	  zapoznanie	  się	  z	  instrukcją	  na	  www.metodaustawiennarodowych.pl	  

20:00	  Anima	  Vilis,	  silent	  party	  Lęk	  przed	  nierównością	  wobec	  prawa	  –	  Rynek	  Kościuszki	  przy	  Pijalni	  Czekolady	  
Wedel,	  udział	  bezpłatny	  

20:30	  Teatr	  21,	  spektakl	  Statek	  miłości	  (60’),	  reż.	  J.	  Sobczyk	  i	  spotkanie	  z	  twórcami	  –	  Białostocki	  Teatr	  Lalek,	  
ul.	  Kalinowskiego	  1,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

21:00	  Pracownia	  Sztuki	  Społecznej,	  projekt	  artystyczny	  Metoda	  Ustawień	  Narodowych	  (80’),	  reż.	  M.	  
Stankiewicz	  Opera	  i	  Filharmonia	  Podlaska,	  ul.	  Odeska	  1,	  rezerwacja	  bezpłatnych	  wejściówek	  pod	  nr	  tel.	  
735	  001	  596.	  Prosimy	  o	  zapoznanie	  się	  z	  instrukcją	  na	  www.metodaustawiennarodowych.pl	  

21:00	  Koncert	  Global	  Diggers	  (PL),	  Adrian	  Sherwood	  &	  Pinch	  (UK)	  –	  klub	  FAMA,	  ul.	  Legionowa	  5,	  bilety	  20	  zł	  
przedsprzedaż	  /	  30	  zł	  w	  dniu	  koncertu	  

	  

Sobota,	  6	  czerwca	  2015	  

17:00	  Teatr	  WARSawy,	  monodram	  Agnieszki	  Przepiórskiej	  Tato	  nie	  wraca	  (60’),	  reż.	  P.	  Ratajczak	  –	  Opera	  i	  
Filharmonia	  Podlaska,	  ul.	  Odeska	  1,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  spektaklu	  

19:00	  Tomasz	  Bazan	  Days	  for	  Dancing	  –	  Out	  –	  Podsumowanie	  projektu:	  pokaz	  filmu,	  performance,	  spotkanie	  
z	  artystą	  –	  SDK	  DanceOFFnia,	  sala	  A,	  ul.	  Kolejowa	  8/1,	  wstęp	  wolny	  

21:00	  Zamknięcie	  festiwalu:	  koncert	  Red	  Emprez,	  Manoid	  (PL),	  afterparty	  dr	  After	  –	  Klub	  FAMA,	  ul.	  
Legionowa	  5,	  bilety	  15	  zł	  przedsprzedaż	  /	  25	  zł	  w	  dniu	  koncertu	  

23:00	  Anima	  Vilis,	  spektakl	  Szalona	  Małgorzata	  /	  Krótka	  historia	  błędu	  atrybucji	  –	  spektakl	  bardzo	  zabawny	  
(60’),	  reż.	  M.	  Ciunel	  –	  WOAK	  Spodki,	  ul.	  Św.	  Rocha	  14,	  wstęp	  wolny	  
	  
Bilety:	  kasa	  Kina	  FORUM,	  ul.	  Legionowa	  5	  lub	  www.bilety.bok.bialystok.pl	  oraz	  w	  miejscu	  spektakli	  na	  
godzinę	  przed	  rozpoczęciem.	  

O	  festiwalu:	  www.dsw.bialystok.pl,	  www.facebook.com/dsw.bialystok	  
	  
Organizator:	  Białostocki	  Ośrodek	  Kultury,	  www.bok.bialystok.pl	  
	  
Festiwal	  zrealizowany	  z	  budżetu	  Miasta	  Białegostoku.	  
Dofinansowano	  ze	  środków	  Ministra	  Kultury	  i	  Dziedzictwa	  Narodowego.	  
Festiwal	  pod	  Honorowym	  Patronatem	  Prezydenta	  Miasta	  Białegostoku.	  


