Gorący wrzesień w Domu Literatury
Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem wokół książki „Przewóz”
5 września, godz. 18:00
Andrzej Stasiuk to jeden z najbardziej popularnych pisarzy w Polsce. Spotkanie jest poświęcone
najnowszej książce pt. „Przewóz”. Z laureatem NIKE, autorem "Murów Hebronu", "Jadąc do
Babadag" czy powieści "Dziewięć" rozmawiać będzie Maciej Robert.

„Literatura i jazz” – spotkanie z Michałem Urbaniakiem i Andrzejem Makowieckim
8 września, godz. 18:00
"Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego", o tej książce autorstwa Andrzeja Makowieckiego
rozmawiać będą: Michał Urbaniak – tytułowy Urbanator oraz autor, Andrzej Makowiecki, pisarz,
reporter, podróżnik, a także jazzman i trębacz, grający swego czasu w zespole Tiger Rag. Spotkanie
poprowadzi Igor Mertyn z Fundacji Via Culturae.

Wydarzenia poświęcone 128. rocznicy urodzin Juliana Tuwima
11 – 13 września
W niedzielę, 11 września o godzinie 11:00 odbędzie się wernisaż wystawy "Kicia Kocia", który jest
połączony z warsztatami dla dzieci. W poniedziałek, 12 września Dom Literatury zaprasza na
inaugurację w podwórzu siedziby przy ul. Roosevelta 17. Tam będzie możliwość odsłuchania
wierszy w Poezjomacie Tuwima.
Na dzień urodzin, 13 września, zaplanowano m.in.:
godz. 10:00 - warsztaty dla dzieci w Domu Literatury (grupy zorganizowane),
godz. 11:30 - Spotkanie przy Ławeczce Tuwima (Piotrkowska 104),
godz. 12:00 - koncert grupy Agnellus dla Tuwima przy Ławeczce,
godz. 13:00 - wycieczka tramwajowa śladami Tuwima oraz czytanie jego wierszy,
godz. 18:00 - pokaz filmu dokumentalnego "Wspomnienia o Julianie Tuwimie" i spotkanie z udziałem
prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, autorki książki "Julian Tuwim. Pęknięcie" i prof.
Przemysława Dakowicza.
Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, autorką książki o Krzysztofie Komedzie
22 września, godz. 18:00
Magdalena Grzebałkowska, reporterka i pisarka, laureatka nagród dziennikarskich
i literackich. Autorka książki "1945. Wojna i pokój", która weszła do finału Nike 2016. Każda jej
książka cieszy się dużym zainteresowaniem krytyków i czytelników. Najpopularniejsze to: "Ksiądz
Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego", "Beksińscy. Portret podwójny" i "Komeda. Osobiste życie
jazzu". Ostatnia jej pozycja to "Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia".
Joanna Szczepkowska: monodram aktorki, wernisaż wystawy jej prac i spotkanie
25 września, godziny popołudniowe (dokładna godzina zostanie podana na stronie Domu
Literatury)

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

