IMPREZY STAŁE
Płocka Galeria Sztuki: Wystawa
Haliny i Janusza Eysymont “Malar−
stwo i rysunek”; czynna od 5 sier−
pnia, w godz. 10−18; bilety 3 i 2 zł,
tel. 262 89 82
Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska
2): wystawa prac Ludwika Tisch−
ego; ekspozycje stałe: Rękopisy od
XII w., Rzeźba i Malarstwo Sakral−
ne oraz Archeologia; muzeum
czynne: od wt. do sob. W godz. 10−
15, niedz. w godz. 11−16; bilety po
4 i 2 zł; przewodnik 10 zł, tel. 262
26 23
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska
8): wystawa czasowa “Szkło sece−
syjne” i wystawa stała “Wnętrza se−
cesyjne”; czynne od wtorku do nie−
dzieli, w godz. 10−17, tel. 364 70 71
lub 364 70 69
Spichlerz (ul. Kazimierza Wielkie−
go 11b): wystawy czasowe: “Na
drodze życia. Dorosłość”; “Wydo−

byte z ziemi”; “Odkrywcy i rabusie
starożytności”; muzeum czynne:
wt, śr, cz, niedz. w godz. 9−16, pt.,
sob w godz. 10−17; bilety 3 i 2 zł;
przewodnik 15 zł.; soboty wstęp
wolny; tel. 262 25 95
PTTK (ul. Tumska 4): w każdą so−
botę lipca i sierpnia – spacery szla−
kami turystycznymi okolic Płocka
z przewodnikiem PTTK; zgłosze−
nia telefoniczne 262 84 00
Książnica Płocka (ul. T. Kościuszki
6): w ramach projektu “W krainie li−
teratury i historii”, w cyklu “Pamięć
musi trwać” wystawa “Płock – mia−
sto bohater. Obrona Płocka przed na−
jazdem bolszewików w 1920r.”
przygotowana ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Płocku, Biblioteki
Wyższego Seminarium Duchowne−
go w Płocku, Biblioteki im. Zieliń−
skich TNP, Książnicy Płockiej;
czynna do 31 sierpnia – poniedzia−
łek, środa, piątek w godz. 10–18,
czwartek 10–16, soboty w godz.
10–14, tel. 268 00 32

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona
40): w ramach projektu “W krainie
literatury i historii” wystawa “Z
dziejów Radziwia” czynna w po−
niedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10–17, czwartki w godz.
10–14, tel. 268 00 48
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembie−
lińskiego 11): w cyklu “Pamięć mu−
si trwać …„Klub Artystyczny Płoc−
czan 1931−1939” wystawa czynna
do 31 sierpnia br. w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki w godz.
10–17, tel. 263 01 05
Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orze−
chowa 5a): w ramach projektu “W
krainie literatury i historii” wysta−
wa “Gdzie są chłopcy z tamtych
lat… – Płocczanie na żołnierskich
szlakach 1 sierpnia 1944” czynna
w poniedziałki, wtorki, środy i piąt−
ki w godz. 10–17, tel. 263 46 92
Filia biblioteczna nr 12, Kościół
św. Maksymiliana Maria Kolbe: “Z
dziejów Ciechomic” – wystawa

FeMEV Płock 2005: Teatr „A” to 6−metrowe ekrany z projekcjami multimedialnymi, zestawiającymi wybitne dzieła ma−
larskie ze współczesnym video−artem, szczudła, kukły, ogromne machiny i żywy ogień
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FeMEV Płock 2005: Karl Bartos – jeden z klasycznych członków legendarnej niemieckiej grupy Kraftwerk – to nie tylko
muzyk, ale również prekursor wszelkich form wizualizacji

projekt teatralny; pokazy taneczne,
kino podwórkowe, widowisko lalko−
we: “Wielki Teatr Świata”(Poznań);
instruktor Beata Jaszczak; warsztaty
trwają od 22 do 26.08.; godz. 12 – 22,
wstęp wolny; tel. 367 19 20

1 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):
“Kolor, czy czarno – białe?” – otwar−
cie wystawy fotograficznej autorstwa
Tadeusza Sumińskiego, wystawa pod
patronatem Płockiego Towarzystwa
Fotograficznego im. Aleksandra Ma−
cieszy; ekspozycja czynna do 15.08.;
wstęp wolny, tel. 367 19 22

5 SIERPNIA (PIĄTEK)
Plaża nad Wisłą (duża scena): Fe−
stiwal Muzyki Elektronicznej
i Wizualizacji FeMEV Płock
2005; wystąpią: Astrobotnia (live),
Mambotur (live), Frivolous (live),
Legowelt, Bangkok Impact (live),
Luke Vibert, godz. 18 – 1,
www.plock2005.pl

Pub Rock 69: VIII Festiwal Mu−
zyczny “Rockowe ogródki” Płock
2005 wystąpi Ananakofana z N.M.
Lubawskiego. Zespół określa swoją
muzykę jako wielobarwny rock
z wpływami bluesa, rocka lat sie−
demdziesiątych, czasem smutny,
czasem wesoły, czasem mocny
a czasem łagodny. Powstał jesienią
2004 r., działa i ćwiczy przy Nowo−
miejskim Domu Kultury. Wiosną
2005 r. nagrał swą pierwszą de−
mówkę
“Miasto
Radości”.
W kwietniu br. grupa wystąpiła na
toruńskich Konfrontacjach Amator−
skiej Twórczości Regionu KATAR
2005 – muzyka mocnych brzmień.
W sumie zespół dał ok. 20 koncer−
tów, głównie w Nowym Mieście
Lubawskim, Brodnicy i w Toruniu,
rozgrzewając publiczność między
innymi przed występami zespołów:
Róże dla Kasandry, Czaqu, Nocna
Zmiana Bluesa, Mech; godz. 20,
tel. 268 90 70

6 SIERPNIA (SOBOTA)
Stary Rynek: Festiwal Muzyki
Elektronicznej i Wizualizacji Fe−
MEV Płock 2005; spektakl uliczny
Teatru From Poland, godz. 21,
www.plock2005.pl
IV

Plaża nad Wisłą (duża scena): Fe−
stiwal Muzyki Elektronicznej
i Wizualizacji FeMEV Płock
2005; wystąpią w godz. 1 – 5: Ego
Express (live), Antonelli Electr. (li−

ve), M. Schaffhauser, od godz. 18
do 24: Jan Jelinek (live), Anders
Ilar (live), Apparat (live), L’Usine
(live),
Karl
Bartos
(live);
www.plock2005.pl
Plaża nad Wisłą (namiot after):
Festiwal Muzyki Elektronicznej
i Wizualizacji FeMEV Płock
2005; wystąpią w godz. 5 – 12: Pa−
weł Blot & TLR, P.Toile, Duplex
100 (live), Andre Gardeja, Marti−
nez, Step Ahead, od godz. 15 do 18:
Etiop (live), Milosh (live), Jeff Mil−
ligan, www.plock2005.pl
L.O. im. Małachowskiego (ul.
Małachowskiego): Azja nieznana
dla Europejczyka – Kino festi−
walowe FeMEV Płock 2005;
w programie wykład Satoko Fuji−
moto (Paryż) nt. mangi i anime,
eksperymentalne filmy chińskie,
filmy anime, Performance Tańca
Butoh z muzyką Tomka Cholo−
niewskiego, PALSECAM (kon−
cert polskiej nowej elektroniki
z elementami azjatyckimi), ZE−
NIAL i specjalne video z motywa−
mi Azji, VJ.NEON oraz Aoki TA−
KAMASA (koncert nowej japoń−
skiej elektroniki)
Miast O!Żyje

Plaża nad Wisłą (namiot after):
Festiwal Muzyki Elektronicznej
i Wizualizacji FeMEV Płock
2005; wystąpią w godz. 5 – 13:
SLG (live) Sammy Dee, Tom
Clark, Mike P, 3 Channels, Rado
Bogash, www.plock2005.pl
L.O. im. Małachowskiego (ul. Ma−
łachowskiego): inne formy audio−
wizualne – Kino festiwalowe Fe−
MEV Płock 2005; w programie:
“Necrosystem” Suka−Off live ac−
tion, koncert CH District z wizuali−
zacjami Black Flesh Video oraz po−
kazy: VJ Comankh i Wytwórnia
Dziwnych Filmów, godz. 12 – 16,
www.plock2005.pl
Stary Rynek: Festiwal Muzyki
Elektronicznej i Wizualizacji Fe−
MEV Płock 2005; spektakl uliczny
Teatru Ognia i Papieru, godz. 21,
www.plock2005.pl

12 SIERPNIA (PIĄTEK)
Pub Rock 69: VIII Festiwal Mu−
zyczny “Rockowe ogródki”
Płock 2005 wystąpi Hium z Olsztyna.
Muzyka, grającego od lipca
2001 r. zespołu Hium łączy w so−
bie melodyjny rock przeplatany
elementami funky i grunge. Mu−
zycy inspirują się takimi twórcami
jak Pearl Jam, Sting, Dream The−
ater czy choćby Jimi Hendrix. Ze−
spół nagrał płytę demo – “Kraina
Gwiazd”. Ma na koncie mnóstwo
koncertów poważniejszych, wy−
stępów kameralnych – tych reje−
strowanych przez radio, telewizję,
jak i występów kierowanych do
wąskiej grupy przyjaciół. Obecnie
jest w trakcie nagrywania materia−
łu na swoją pierwszą płytę studyj−
ną; godz. 20, tel. 268 90 70

13 SIERPNIA (SOBOTA)
Pub Rock 69: VIII Festiwal Mu−
zyczny “Rockowe ogródki”
Płock 2005 wystąpi Next Of Kin
z Wolsztyna. Przez pierwsze dwa
lata zajmowali się jedynie graniem
cowerów (Sheryl Crow, Alanis
Morissette, Renata Przemyk, P.J.
Harvey, Guns’n’Roses, Patti
Smith i t.d.), ale po upływie tego
czasu postanowili tworzyć własny
VI

FeMEV Płock 2005: James Holden – zalicza się do ścisłej czołówki DJ−ów
świata. Pierwszy własny utwór wydał w wieku lat 19. Od tego czasu dał się
poznać, jako świetny i pożądany „remikser” – pracował m.in. dla Tiesto, Brit−
ney Spears, New Order i Nathana Fake’a, zaś album „Airdrawndagger” na−
grał z uznawanym za najlepszego DJ−a świata Sashą
(www.jamesholden.org.uk)

repertuar. Mówią, że grają szeroko
rozumianą muzykę rockową, przy
której ludzie mogą się dobrze po−
bawić. Zimą 2005 roku nagrali
płytę demo z czterema własnymi
piosenkami. Dotychczas występo−
wali m.in. na przeglądach w Go−
rzowie Wlkp., Poznaniu, ale głów−
nie we własnej okolicy na różnego
rodzaju imprezach; godz. 20, tel.
268 90 70

14 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Rynek Starego Miasta: “Jazz na
Starówce” – w programie m.in.:
koncerty zespołu Prowizorka Jazz
Band, Music Band, Jazz Bond oraz

gwiazda wieczoru: Marita Albán
Juárez & latin jazz band; godz. 18 –
22, tel. 367 19 20

17 SIERPNIA (ŚRODA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):
Letni koncert muzyczny w wyko−
naniu Shohei Ikeda (Japonia) – for−
tepian, Pauliny Biernat, stypendyst−
ki Fundacji Płockiej – fortepian
oraz Akiko Sugitani (Japonia) – ta−
niec; w programie: utwory Chopi−
na, Bacha, Haydna, Szymanow−
skiej, japońskich kompozytorów
oraz prezentacja klasycznego tańca
japońskiego; koncert zorganizowa−
ny we współpracy z Harcerskim
Miast O!Żyje

Rockowe Ogródki Płock 2005: grupa Lao Che

21 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Rynek Starego Miasta: “Kino let−
nie na Starówce” – w programie
m.in. pokazy filmów wybranych
przez mieszkańców w plebiscycie
“GW”, godz. 20 – 24, wstęp wolny;
tel. 367 19 20

22 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Pracownia Sztuk Wizualnych
“Farbiarnia” (Tumska 9): Otwar−
cie III Warsztatów i Festiwalu “Po−
dwórko”− w programie warsztaty:
fotograficzny, filmowy, teatralny,
malowany, kulinarno−teatralny, po−
ezji chodnikowej – dla dzieci i mło−
dzieży; pokazy warsztatowe na po−
dwórkach, biesiada podwórkowa,
malowanki−otwarcie kolejnej gale−
rii podwórkowej; koncerty m.in.
18L, Kapela Podwórkowa POKiS,
grupa perkusyjna Stomp, Slam – ta−
niec ulicy, Performance – “Tania
telewizja”, Szablon i kukła – pro−
jekt teatralny; pokazy taneczne, ki−
no podwórkowe, widowisko lalko−
we: “Wielki Teatr Świata”(Po−
znań); instruktor Beata Jaszczak;
warsztaty trwają do 26.08.; godz.
12 –22, wstęp wolny; tel. 367 19 20
VIII

26 SIERPNIA (PIĄTEK)
Pub Rock 69: VIII Festiwal Mu−
zyczny “Rockowe ogródki”
Płock 2005 wystąpi Orbita Wiru.
Na scenie “Rockowych ogród−
ków” pojawili się przed dwoma
laty. W tym roku wystąpią poza
konkursem, jako goście; godz. 20,
tel. 268 90 70

27 SIERPNIA (SOBOTA)
Plaża nad Wisłą: Festiwal HIP
HOP DESANT Płock 2005;
w programie: od godz 13 przegląd
zespołów początkujących z kraju
wyłonionych przez wcześniejsze
akcje na stronach internetowych;
o godz. 16.00−16.30 – występ DJ−
−ów – prowadzący DJ Kostek;
16.30−19 – konkurs dla początkują−
cych zespołów z całej Polski;
o godz. 19. wybór najlepszego ze−
społu, który w nagrodę wystąpi na
głównej scenie oraz udział w skła−
dance muzycznej wydanej przez
jedną z wytwórni Hip Hopu; godz.
21 – 4 koncert główny – wystąpią,
m.in. RAPTILE, SISTARS, NU−
MER RAZ, WSZ I CNE, KALI−
BER 44, KASTA DONGURALE−

SKO, JEDEN OSIEM L, TRZECI
WYMIAR, RED & SPINACHE,
WIELKIE JOŁ SOUND SYSTEM,
ANALOGIA. Kolejne atrakcje to
konkurs graffiti, którego tematem
będzie logo festiwalu, pokazy tań−
ców break dance, freestyle, battle,
całość poprowadzą CNE & WU−
JEK SAMO ZŁO – prezenterzy te−
lewizji muzycznej VIVA Polska
oraz DJ KOSTEK, wstęp wolny,
tel. 268 50 93 lub www.hiphop−
desant.pl, e−mail: chmielewski.hu−
bert@wp.pl
Pub Rock 69: VIII Festiwal Mu−
zyczny “Rockowe ogródki” Płock
2005 wystąpi Lao Che (gość). Tego
zespołu chyba nie trzeba przedsta−
wiać. Od pół roku wszędzie o nich
głośno, a to za sprawą ich drugiego
krążka “Powstanie Warszawskie”,
który okazał się nie tylko sukcesem
artystycznym, ale i w pewnym
stopniu komercyjnym. Co cieszy
tym bardziej, że grupa pochodzi
z Płocka; godz. 20, tel. 268 90 70
Z zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
Miast O!Żyje

