Kultura
GZM, Kultura

Jak spędzić Noc Teatrów Metropolii?
Pora zacząć planować swój udział w
wydarzeniach
7 listopada 2019
Kultura, Radzionków

Spotkanie autorskie Sabiny Waszut
18 listopada 2019
Gliwice, Kultura

Wygraj bilety na finał Eurowizji
Junior!
18 listopada 2019
Kultura, Radzionków

Spotkanie autorskie Sabiny Waszut
Gliwice, Kultura

Wygraj bilety na finał Eurowizji
Junior!
Będzin, Kultura

Radiowcy bez cenzury!
Kultura, Piekary Śląskie

“Wspólne czytanie” w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 5
Artykuły archiwalne
Kultura, Sosnowiec

Pożegnanie z tytułem „Koń, kobieta
i kanarek”
17 listopada po raz ostatni Teatr Zagłębia w Sosnowcu wystawi
spektakl „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza Śpiewaka w reżyserii
Remigiusza Brzyka. „Koń, kobieta i kanarek” to poruszająca
przypowieść o przemocy wobec kobiet i ich (ograniczonym)
prawie do przerwania niechcianej ciąży. Przygodę z tym
spektaklem rozpoczęliśmy 5 kwietnia 2014 roku. Od tego czasu…
6 listopada 2019 1 min read
Bytom, Kultura

Mapownik niepodległej
Górnośląskim

w

Muzeum

Akcja organizowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu to
okazja nie tylko do zapoznania się z historią powstań i
plebiscytu na Górnym Śląsku, ale również rodzinnego odkrywania
miejsc związanych z tymi wydarzeniami. Zapraszamy w najbliższą
sobotę, 9 listopada do udziału w grze terenowej połączonej z
projekcją…
6 listopada 2019 2 min read
Bytom, Kultura

Bytomskie Teatry przygotowują się
na 10. Noc Teatrów Metropolii
Teatr Rozbark i Opera Śląska 9 listopada otworzą podwoje dla
miłośników nocnego zwiedzania.
Podczas 10. Nocy Teatrów
Metropolii będzie można zobaczyć spektakle, wziąć udział w
warsztatach taneczno-wokalnych i zajrzeć za kulisy. Do
wybranego teatru będzie można dojechać za darmo komunikacją
miejską. Organizatorem wydarzenia, które co…
6 listopada 2019 3 min read
Kultura, Ruda Śląska

„Hanysy” 2019
Przed nami 24. gala wręczenia „Hanysów”. Podczas wydarzenia za
wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz Śląska co roku
nagradzani są przedstawiciele m.in. świata sportu,
dziennikarstwa, polityki, medycyny, kultury czy nauki i
sztuki. Impreza odbędzie się 11 listopada br. o godz. 17:00 w
Miejskim Centrum Kultury…
6 listopada 2019 2 min read
Bytom, Kultura

Festiwal Gorczyckiego – Vivica
Genaux na bytomską inaugurację
Trwają przygotowania do 14. Międzynarodowego Festiwalu im. G.
G. Gorczyckiego. 15 listopada o 19.00 na scenie Opery Śląskiej
wystąpi światowej sławy mezzosopranistka Vivica Genaux, której
towarzyszyć będzie Capella Cracoviensis pod dyrekcją Jana
Tomasza Adamusa. W wykonaniu artystki zabrzmią wirtuozowskie
arie z oper i oratoriów barokowych…
5 listopada 2019 2 min read
Bytom, Kultura

Powstania śląskie
kadrach – mapping

zachowane

w

Jeśli będziecie przechodzić wieczorem /około 17.00/ przez pl.
Jana III Sobieskiego spójrzcie na gmach Muzeum Górnośląskiego.
Od poniedziałku, 4 listopada wyświetlana tam jest niezwykła
mozaika obrazów, nawiązujących do wydarzeń, jakie miały
miejsce sto lat temu na Górnym Śląsku, czyli powstań śląskich.
„Śląskie historie. Powstania śląskie…
5 listopada 2019 1 min read
Bytom, Kultura

„Minerały”
świat!

z

Bytomia

podbijają

Tłumy graczy odwiedziły stoisko Magdaleny Śliwińskiej podczas
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Gra „Minerały”
rozchodzi się w błyskawicznym tempie i zainteresowane są nią
wydawnictwa zagraniczne. 18 listopada będzie można zagrać w
nią w Biurze Promocji Bytomia. Na spotkanie z mieszkańcami
Bytomia autorka szykuje specjalny bonus…
4 listopada 2019 1 min read
Bytom, Kultura

Gorczycki Festiwal – muzyka, która
przełamuje bariery
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” – muzyka, która przełamuje
bariery – to motto zbliżającego się 14. Międzynarodowego
Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego. W przeddzień inauguracji
wydarzenia,13 listopada o idei festiwalu i tegorocznych
koncertach opowie Adam Wesołowski. Podczas spotkania w Biurze
Promocji Bytomia Adam Wesołowski,…

2 listopada 2019 1 min read
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