
 

Marzec 2023 w Bytomskim Centrum Kultury 

2 marca (czwartek), godz. 17.00 

BAŚKA: Więcej lat to więcej życia  

Zajęcia ruchowe/taneczne dla osób 50+, które chcą pielęgnować w sobie młodość, 

wyobraźnię i zdrowie. Uczestnicy zajęć poznają różne zasady poruszania się. Będą 

improwizować i stworzą własne wariacje tańców świata. Prowadzący: Daniel Leżoń. 

Bilety: 10 zł. 

2 marca (czwartek), godz. 18.30 

BAŚKA: Wolność ekspresji  

Będziemy tańczyć, improwizować, ruszać się i rozciągać. Zadbamy o swoje ciała 

i otworzymy swoje głowy na ruch. Podczas warsztatów będziemy wykorzystywać 

elementy technik tanecznych i aktorskich, aby praktykować uważną, wielozmysłową 

percepcję, empatię i komunikatywność, pewność bycia sobą oraz twórczą postawę wobec 

rzeczywistości. Prowadzący: Daniel Leżoń. Bilety: 10 zł. 

3 marca (piątek), godz. 20.00 

Piotr Bałtroczyk Stand-up: Starość nie jest dla mięczaków  

Według Bałtroczyka starość nie jest dla mięczaków. Być może do takich wniosków 

dochodzi człowiek, który z „Krainy Łagodności” przeszedł usłaną występami i popisami 

konferansjerskimi ścieżkę do sceny kabaretowej i stand-upu. Czyli od czego możemy 

rozpocząć opowieść o nim? Na pewno od zdania, że za każdym razem, gdy pojawia się 

na scenie, wprowadza doskonałą atmosferę i śmiech do łez. Miejsce: sala ToTu. 

Bilety: 70-80 zł. 

04.03-05.03 OSCAROWY WEEKEND w BCKino! 

Krótkometrażowe filmy animowane 

1) „Chłopiec, kret, lis i koń” – animacja, familijny, krótkometrażowy, W. Brytania, 

2022, reż. Peter Baynton, Charlie Mackesy, obsada: Jude Coward Nicoll, Tom Hollander, 

Idris Elba, Gabriel Byrne; w polskim dubbingu: Grzegorz Kwiecień, Antoni Jędrak, Janusz 

Wituch, Wit Apostolakis. Zobacz tworzenie się nietypowej więzi pomiędzy czwórką 

przyjaciół, którzy odkrywają znaczenie dobroci, odwagi i nadziei. Czas trwania: 34 min. 

2) „Ice Merchants” - krótkometrażowy, animacja dla dorosłych, Portugalia, W. 

Brytania, Francja; 2022, reż. João Gonzalez. Każdego dnia, ojciec i syn skaczą ze 

spadochronem ze swojego przyprawiającego o zawrót głowy, zimnego domu leżącego na 

skraju klifu, aby udać się do wioski, gdzie sprzedają produkowany codziennie lód. Czas 

trwania: 14 min. 

3)  „My Year of Dicks” - krótkometrażowy, animacja dla dorosłych, USA, 2022, reż. 

Sara Gunnarsdóttir, obsada: Brie Tilton, Jackson Kelly. Obdarzona bujną wyobraźnią 

piętnastolatka jest zdeterminowana, aby stracić dziewictwo, pomimo małego wyboru 



 

partnerów na obrzeżach Houston na początku lat`90. Stworzony przez Pamelę Ribon 

na postawie jej docenionych przez krytyków wspomnień. Czas trwania: 25 min. 

4)  „The Flying Sailor” – animacja, krótkometrażowy, Kanada, 2022, reż. Amanda 

Forbis, Wendy. W 1917 roku dwa statki zderzyły się w porcie Halifax, powodując 

największą eksplozję w historii. Pośród tragicznych opowieści na temat katastrofy jest 

nadzwyczajna relacja marynarza, który został wyrzucony z doków w niebo i przeleciał 

odległość 2 kilometrów, zanim wylądował na wzgórzu nagi i nietknięty. Film jest 

kontemplacją jego podróży. Czas trwania: 7 min. 

5)  „An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It” - animacja, 

komedia, krótkometrażowy, Australia; 2022, reż. Lachlan Pendragon, obsada: Lachlan 

Pendragon, John Cavanagh. Kiedy młody telemarketer staje oko w oko z tajemniczym 

gadającym strusiem, dowiaduje się, że świat jest animacją poklatkową. Musi odłożyć 

na bok swoją malejącą sprzedaż tosterów i skupić się na przekazaniu współpracownikom 

informacji o swoim przerażającym odkryciu. Czas trwania: 11 min. 

Czas trwania łącznie 91 min. Seanse: 15.00. Miejsce: sala Ki-Nowa. Bilety: 13 zł, 

z kartą Rodzina 3+ - 8 zł, z kartą Seniora – 10 zł. 

Krótkometrażowe film fabularne 

1)  „Le Pupille” – krótkometrażowy, świąteczny, Włochy, USA, reż. Alice Rohrwacher, 

obsada: Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi. Opowieść o niewinności, chciwości 

i fantazji z katolickiej szkoły dla dziewcząt z okresu wojennego. Całość oparta jest na 

liście ze świątecznymi życzeniami wysłanymi przez Elsę Morante – jedną z najbardziej 

cenionych włoskich pisarek XX wieku – do jej przyjaciela, Goffredo Fofiego. Czas 

trwania: 37 min. 

2)  „An Irish Goodbye” – Irlandia, Wielka Brytania, reż. Tom Berkeley, Ross White, 

obsada: Seamus O'Hara, James Martin, Michelle Fairley. Na farmie w Irlandii Północnej, 

poróżnieni bracia Turlough i Lorcan są zmuszeni do pojednania, gdy przedwcześnie 

umiera ich matka. Czas trwania: 23 min. 

3)  „Ivalu” - dramat krótkometrażowy, Dania, 2022, reż. Anders Walter, Pipaluk 

K. Jørgensen, obsada: Mila Heilmann Kreutzmann, Nivi Larsen. Grenlandzka opowieść 

o tajemniczym zniknięciu, zdesperowanej w poszukiwaniach młodszej siostrze i 

obojętnym ojcu. Czas trwania: 16 min. 

4)  „Night Ride” (Nattirikken) - krótkometrażowy, Norwegia, 2020, reż. Eirik Tveiten. 

Jest zimna grudniowa noc. Ebba czeka na pociąg, gdy niespodziewana seria zdarzeń 

zmienia podróż do domu, w coś, czego się nie spodziewała. Czas trwania: 15 min. 

5)  „The Red Suitcase” - dramat krótkometrażowy, Luksemburg, 2022, reż.: Cyrus 

Neshvad, obsada: Nawelle Ewad. Czy ściągnięcie Hijabu (szala) zmieni życie bohaterki? 

Czas trwania: 18 min. 

Czas trwania łącznie: 109 min. Seanse: 16.45, Miejsce: sala Ki-Nowa. Bilety: 

13 zł, z kartą Rodzina 3+ - 8 zł, z kartą Seniora – 10 zł. 



 

„Avatar: Istota Wody” 3D – science fiction, USA, 2022; reż.: James Cameron; obsada: 

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet. Akcja 

filmu "Avatar: Istota wody" rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej 

części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają 

i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. Czas trwania: 192 min. Seans: 04.03, 

godz. 18.00. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 15 zł (+ 4,50 zł dopłata do okularów 3D, 

dostępne w kasie BECEK-u). 

„Duchy Inisherin” – dramat, komedia, Irlandia, USA, Wielka Brytania, 2022; reż.: 

Martin McDonagh; obsada: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry 

Keoghan. „Duchy Inisherin” to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od 

kołyski: Pádraica i Colma. Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na 

zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem 

zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Pádraic za 

wszelką cenę próbuje zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. 

Czas trwania: 114 min. Seans: 05.03, godz. 17.00. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 15 

zł. 

„Wszystko, wszędzie, naraz” (wersja rozszerzona) – akcja, komedia, USA, 2021; 

reż.: Dan Kwan i Daniel Scheinert; obsada: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, 

Jamie Lee Curtis, James Hong. Evelyn Wang, borykająca się z trudami codzienności 

mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze 

sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: 

począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają 

się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko, co ma i wszystko, czym 

kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Czas 

trwania: 140 min. Seans: 05.03, godz. 19.15. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 15 zł. 

4 marca (sobota), godz. 16.00 

Scena Familijna: Maluchy w krainie dźwięku –„TAŃCZĄCE BRZDĄCE” 

Tym razem MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU zapraszają dzieci i rodziców na wyprawę 

w rozkołysany i roztańczony świat muzyki. Taneczne rytmy walca, cha-chy, 

rock'and'rolla, menueta, ugi-bugi, kaczuszek będą nakręcać wspólną zabawę dzieci z 

rodzicami. Propozycja BECEKU skierowana do rodzin z niemowlętami i małymi dziećmi do 

lat 6, a także do rodzin spodziewających się potomstwa. Koncerty odbywają się bez 

podziału na publiczność i wykonawców w swobodnej, prawie piknikowej atmosferze - na 

kolorowych matach i kocykach. Czas trwania koncertów jest dostosowany do możliwości 

małych odbiorców i wynosi około 45 minut.  Koncert poprowadzi charyzmatyczna 

miłośniczka dzieci i muzyki - Dorota Banaś. Miejsce: sala ToTu. Bilety: ulgowy 15 zł 

(dzieci), 25 zł (dorośli). 

 

 

 



 

 

6 marca (poniedziałek), godz. 18.30 

Spektakl komediowy „Lekko nie będzie”  

 „Lekko nie będzie” autorstwa Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabawa komedia o 

miłości, pozorach, szukaniu szczęścia na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych 

wyborów i hipokryzji w ocenianiu innych. Przygotujcie się na wyjątkowo zabawny 

wieczór, a jeśli nie lubicie się śmiać, to możemy wam obiecać, że … Lekko nie będzie ! 

Miejsce: sala ToTu. Bilety: 100-120 zł. 

8 marca (środa), godz. 18.00 

Kobiecy Bytom – Dzień Kobiet 

W ten wyjątkowy dzień zapraszamy Panie do świętowania we wspólnym gronie. Z okazji 

Dnia Kobiet przygotowaliśmy wyjątkowe atrakcje m.in. pokaz akrobatyki powietrznej 

w wykonaniu wicemistrzyni Polski oraz Świata - Dominiki Świerad, występ taneczny 

zespołu DIAMONDS, degustację wina, smaczny poczęstunek oraz atrakcyjne upominki 

w konkursie. Na zakończenie wieczoru zaprezentujemy seans filmowy: „Magic Mike: 

Ostatni Taniec” (dramat, komedia / 1 godz. 50 min.) Miejsce: sala ToTu. Bilety: 30 zł 

w przedsprzedaży do 02.03.2023, od 03.03.2023 – cena regularna 40 zł. 

9 marca (czwartek), godz. 17.30 

BAŚKA: Sztuka Improwizacji 

Potrzebujesz się odstresować i poczuć luz? Serdecznie zapraszamy na zajęcia 

z improwizacji scenicznej. Podczas warsztatów nauczymy się metod improwizacji 

za pomocą różnorodnych gier i etiud. Rozbudzimy wyobraźnie, zwiększymy pewność 

siebie, popracujemy nad świadomością ciała i zniwelujemy stres. Zapraszamy do świata, 

gdzie KAŻDY pomysł jest na wagę złota. Prowadząca: Paulina Zdancewicz. 

Bilety: 10 zł. 

10 marca (piątek), godz. 17.00 

BAŚKA – Miody Pitne 

Opowiemy o różnych rodzajach miodów pitnych i sposobie ich wyrabiania. Będzie 

to również doskonała okazja, aby spróbować różnych miodów pitnych oraz poznać 

metody ich degustacji. Na koniec warsztatów dowiemy się również jak samemu 

przygotować miód pitny w domowych warunkach. Warsztaty poprowadzi Krzysztof 

Poppe - pszczelarz z wykształcenia i z zamiłowania, prowadzący Pasiekę Śląskie Miody. 

Miodosytnik posiadający własną miodosytnię, międzynarodowy sędzia miodów pitnych. 

Bilety: 20 zł. 

 

 



 

 

 

10 marca (piątek), godz. 19.00 

Koncert Piotra Bukartyka z zespołem Ajagore 

Fundacja „Z Nurtem Danielki”, razem z Bytomskim Centrum Kultury, zapraszają 

na uroczysty koncert z okazji drugich urodzin Radia Danielka. Wystąpi Piotr Bukartyk 

z zespołem „Ajagore”. Znakomity autor i kompozytor wykonywanych przez siebie 

piosenek, od lat wymyka się prostym klasyfikacjom, z upodobaniem mieszając muzyczne 

style. Przed koncertem Piotra Bukartyka zaprezentuje się „Grupa Na Swoim” z mini-

recitalem z okazji premiery trzeciej płyty zespołu. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 90 zł 

do 09.03, w dniu wydarzenia - 100 zł. 

11 marca (sobota), godz. 10.30 

BECEK Junior – Akademia Małego Artysty  

Warsztaty Rodzinnego Kolażu to okazja do zastosowania różnorodnych technik 

plastycznych, które wpływają na wzrost zainteresowania sztuką, pobudzają do działania 

i wyzwalają ekspresję. Kolaż stworzymy na płótnie o wymiarach 40x50 cm - jedno płótno 

na jeden team: dziecko / rodzic. Będzie kolorowo, twórczo i przyjemnie! Prowadząca: 

Magdalena Wesołowska - malarka, pedagog, inicjatorka działań twórczych. Warsztaty 

przeznaczone dla opiekunów z dziećmi. Bilety: 20 zł za dziecko (rodzic nie płaci). 

11 marca (sobota), godz. 13.00 

Balonowe Widowisko FUNNY BALLS SHOW 

Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko może się zdarzyć! Oryginalne 

postaci, cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci na piłkach, interaktywne zabawy, w które 

angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte w 60 minutach doskonałej historii 

z 3000 balonów w roli głównej! Miejsce: sala ToTu. Bilety: 45-65 zł. 

11 marca (sobota), godz. 14.30 

Drewniaki EKO-Cudaki – wymyśl, zaprojektuj, zbuduj! 

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają z drewna i postarzą ramki na zdjęcia i obrazki. 

Wspólnie wysiejemy warzywa na wiosnę. Projekt sfinansowany ze środków Fundacji 

ORLEN. Zapisy pod numerem 32 389 31 09 w.101. Liczba miejsc ograniczona.  

 

 

 

 



 

 

 

12 marca (niedziela), godz. 18.00 

Artur Andrus – Recital kabaretowy 

Artur Andrus  - człowiek orkiestra: dziennikarz radiowy, kabareciarz, konferansjer, poeta, 

Mistrz Mowy Polskiej, autor piosenek, komentator politycznych wybryków, a przede 

wszystkim baczny obserwator. Osoba obdarzona genialnym poczuciem humoru 

i ogromnym dystansem. Podczas recitalu piosenki będą przeplatane wierszami, 

humorystycznymi komentarzami, anegdotami, zawsze na najwyższym poziomie. Arturowi 

Andrusowi towarzyszyć będą muzycy: Wojciech Stec – fortepian, gitara; Łukasz 

Borowiecki – kontrabas, akordeon; Łukasz Poprawski – saksofony, klarnet; Paweł Żejmo 

– perkusja. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 119-129 zł. 

15 marca (środa), godz. 17.30 

BAŚKA – Malowanie Kawą 

Kawa jako środek wyrazu artystycznego? Jak najbardziej! O tym, w jaki sposób 

wykorzystać ją do stworzenia obrazu dowiedzą się uczestniczki BAŚKOWYCH warsztatów. 

Kawę kochają prawie wszyscy. Kochamy jej zapach, smak, aromat i właściwości 

pobudzające. To nieodłączny element poranka wielu osób, pretekst do spotkania 

lub po prostu nasza codzienna towarzyszka. Malowanie kawą to świetny sposób 

na spędzenie wolnego dnia, relaks i kreatywny odpoczynek i przypomina malowanie 

akwarelą z jednym wyjątkiem! Temu pierwszemu towarzyszy piękny aromat mocno 

zaparzonej kawy. Prowadząca: Janina Gładysz. Bilety: 10 zł. 

17 marca (piątek), godz. 18.00 

Koncert i premiera płyty: EWA URYGA Between Voice Bass. 

Koncert poprzedni Gala wręczenia medalu Bytomianki i Bytomianina Roku 

Ewa Uryga to jedna z najwybitniejszych wokalistek jazzowych w Polsce. Najnowsza płyta 

jest nagrana w kameralnym składzie przy akompaniamencie kontrabasu i instrumentów 

perkusyjnych - taki charakter będzie miał również koncert. W programie piękne tematy 

słynnych standardów jazzowych, które w swoim repertuarze miały takie legendy jak: Ella 

Fitzgerald, Louis Armstrong, Frank Sinatra czy Natalia Cool. Podczas koncertu nie 

zabraknie ciekawych i oryginalnych improwizacji jazzowych okraszonych dobrym 

humorem. Koncert poprzedzi Gala wręczenia medalu Bytomianki i Bytomianina Roku 

przyznawanego przez Ligę Kobiet Nieobojętnych. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 50 zł. 

 

 

 



 

 

 

18 marca (sobota), godz. 13.00 

Magiczny Koncert - Bajki Świata 

Wspólnie udamy się w muzyczną podróż do najbardziej znanych krain z bajek Disneya –

 odwiedzimy Stumilowy Las i Kubusia Puchatka, wpłyniemy na wielkie wody 

południowego Pacyfiku wraz z legendarną Vaianą, a także zanurzymy się z Małą Syrenką 

w niezmierzonych, morskich głębinach. Następnie latającym dywanem wraz z Aladynem 

dolecimy aż do indiańskiej wioski Pocahontas. Nagle Zaplątani na lianie z Tarzanem 

wylądujemy na gorącej Sawannie, gdzie panuje słynny Król Lew, a na koniec schłodzimy 

się w mroźniej Krainie Lodu. Widowisko dopełnią kolorowe stroje, bańki mydlane, śnieg 

oraz dym. Nie zabraknie śmiesznych dialogów oraz wspólnej zabawy. Uśmiechy 

na twarzach widzów – młodszych i starszych - gwarantowane. Miejsce: sala ToTu. 

Bilety: 40 zł. 

19 marca (niedziela), godz. 17.00 

Spektakl komediowy „Kłamstewka” 

Czy kłamstwo w dobrej wierze, to na pewno bezpieczna gra? Autor sztuki Joe DiPietro 

przedstawia historię młodego małżeństwa, które przeżywa swój pierwszy kryzys. 

Spektakl to pełna inteligentnego humoru komedia, z błyskotliwymi dialogami, niczym z 

filmów Woody Allena, w której my widzowie przeglądamy się jak w lustrze. Miejsce: 

sala ToTu. Bilety: 69-79 zł. 

22 marca (środa), godz. 18.00 

Katarzyna Piasecka stand-up „Moje Tabu”  

Tabu? Tak, ponoć o niektórych sprawach nie powinno się mówić. Kaśka Piasecka ma 

na ten temat inne zdanie, dla Kaśki nie ma świętości. Od lat wyznaje zasadę, że na 

scenie można wszystko. Nawet jeśli, albo tym bardziej - kiedy jesteś kobietą. Nowe 

historie, nowe spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 

60 zł dostępne na stronach kupbilecik.pl, biletyna.pl. 

24 marca (piątek), godz. 17.00 

Wiosenny Koncert Dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu 

Tegoroczni absolwenci wraz z  uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira 

Różyckiego w Bytomiu zapraszają na koncert, w którego programie znajdą się 

prezentacje w technice tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i 

współczesnego. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 30 zł. 

 

 



 

 

 

24 marzec (piątek), godz. 18.00 

Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg 

Zapraszamy na spotkanie z historyczką i krytyczką sztuki, kuratorką wystaw, autorką 

książek „Zbliżenia. Szkice o polskich artystach”, „Sztuka w Polsce 1945-2005”, „Proszę 

bardzo”, „Berlińska depresja. Dziennik wrzesień 2015 – lipiec 2016”, „Kuchnia 

towarzyska i uczuciowa”. Bilety: 2 zł. 

25 marca (sobota), godz. 14.30 

Drewniaki EKO-Cudaki – wymyśl, zaprojektuj, zbuduj! 

Kolejne spotkanie dla miłośników majsterkowania. Uczestnicy zbudują domki dla 

zapylaczy lub hotele dla nietoperzy (do wyboru). Projekt sfinansowany ze środków 

Fundacji ORLEN. Zapisy pod numerem 32 389 31 09 w.101. Liczba miejsc 

ograniczona. 

25 marca (sobota), godz. godz. 15.00-20.00 

Becekowy Pokój Gier  

Wszystkich miłośników gier planszowych zapraszamy do Becekowego Pokoju Gier. 

Bilety: 5 zł.  

25 marca (sobota), godz. 18.00 

Koncert Tribute to Wodecki 

Podczas koncertu posłuchamy największych przebojów wyjątkowego artysty Zbigniewa 

Wodeckiego w aranżach Koncertowej Orkiestry Dętej „Power of Winds” pod dyrekcją 

Klaudiusza Jani, za warstwę wokalną odpowiada niezwykle utalentowany Mateusz 

Gancarczyk. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 40-50 zł. 

26 marca (niedziela), godz. 17.00 

Czerwone Gitary - Platynowy Koncert – 55-lecie Zespołu 

Legenda polskiej muzyki rozrywkowej - Czerwone Gitary zapraszają na swój Platynowy 

Koncert - podsumowanie 55-letniej działalności zespołu. W programie usłyszymy 

największe przeboje, które znają i śpiewają wszystkie pokolenia. Nie zabraknie też 

nowych propozycji oraz historii zespołu w przekazie multimedialnym. Miejsce: sala 

ToTu. Bilety: 100 zł. 

 

 



 

 

 

 

28 marca (wtorek), godz. 11.00 oraz 17.00 

Opera Śląska On Tour „Królewna Śnieżka” 

„Królewna Śnieżka” w opracowaniu Henryka Konwińskiego – zaliczanego do grona 

najbardziej znanych i cenionych tancerzy, choreografów i reżyserów. Balet przygotowany 

przez polskich twórców: Bogdana Pawłowskiego (muzyka), Witolda Borkowskiego 

i Stanisława Piotrowskiego (libretto) oparty na znanej baśni braci Grimm to barwne 

widowisko na najwyższym poziomie artystycznym, które od lat z zaciekawianiem 

oglądają kolejne pokolenia. Piękna muzyka, taniec i scenografia z pewnością zachwycą 

serca najmłodszych widzów. Miejsce: sala ToTu. Bilety: 50-70 zł. 

30 marca (czwartek), godz. 19.00  

Spektakl komediowy „Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał” 

Elżbieta Jodłowska powraca z nowym hitem - „Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał” 

powstało na wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać dalsze losy bohaterek. 

Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi tekstami, których nie 

można przestać nucić, złożone choreograficzne układy i ta niepowtarzalna energia, którą 

występujące na scenie aktorki dzielą się z publicznością. Miejsce: sala ToTu. 

Bilety: 90 - 100 zł. 

31 marca (piątek), godz. 17.30 oraz 20.30 

Kabaret NOWAKI - Za granicą żartu 

Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas, znajdziecie zupełnie nowe skecze, 

premierowe postaci i śmiech, jakiego jeszcze nie zaznaliście. Spektakl kabaretu Nowaki 

z gościnnym udziałem Szymona Łątkowskiego i Wojciecha Kowalskiego. Połączenie 

energii i kreatywności tych artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej 

scenie kabaretowej. Miejsce: sala ToTu. Bilety na godz. 17.30: 90-110 zł. 

31 marca (piątek), godz. 18.00 

Historia Jednego Obrazu. DROGA - wystawa malarstwa Andrzeja Gruszki 

Zapraszamy na spotkanie z Artystą mieszkającym i tworzącym na Śląsku - Andrzejem 

Gruszką. Tematem będą obrazy z cyklu DROGA, które z Autorem pokażemy na wystawie. 

Będzie to spotkanie ze sztuką nietuzinkową – to namalowane na płycie pilśniowej 

rozważania nad kondycją współczesnego człowieka, nad jego kruchością, kondycją 

i przyszłością świata, spojrzeniem na wiarę oraz dialogiem z drogą krzyżową. Andrzej 

Gruszka – Artysta nieoczywisty, malarz, miłośnik jazzu, poeta, miłośnik sztuki. Jego 

obrazy znajdują się w kolekcji m.in. Muzeum Śląskiego oraz wielu zbiorach prywatnych. 

Bilety: 2 zł. 



 

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w Bytomskim Centrum Kultury można 

znaleźć na naszej stronie internetowej. Bilety wstępu dostępne bezpośrednio w kasie 

biletowej oraz w zakładce KUP BILET na stronie www.becek.pl. 

W miarę możliwości prosimy o wspieranie naszych wydarzeń i udostępnianie informacji  

w Państwa kanałach.  

Zapraszamy na wydarzenia. 

 


