
             / piątek
21:00 – Mitch&Mitch – koncert / bilet: 35 zł

             / sobota
21:00 – Mateusz Gawęda Trio + Jam session – koncert / wstęp wolny

              / niedziela
17:00 – Gdzie jest Czerwony Kapturek? Bogusław Byrski – teatr dla dzieci / wstęp wolny
21:00 – Lato miłości: Lato Miłości, reż. Paweł Pawlikowski – film / wstęp wolny

    
Pożar w Burdelu — Żelazne Waginy – Feministyczny horror muzyczny

       
Marek Dyjak & Goście: Radosław „Skubas” Skubaj, Basia Derlak – koncert

        
Marcin Świetlicki / Antoni „Ziut” Gralak – koncert

      / sobota
21:00 – Hubert Tas & The Small Circle – koncert / 10 zł

      / niedziela
11:00 – Giełda płyt i wydawnictw muzycznych / wstęp wolny 
21:00 – Lato miłości: Nienasyceni, reż. Luca Guadagnino – film / wstęp wolny 

       / czwartek
21:30 – Najlepsze z Najgorszych: Deadball, reż. Yūdai Yamaguchi – film / 5 zł

      / niedziela
21:00 – Lato miłości: Raj: Miłość, reż. Ulrich Seidl – film / wstęp wolny 

           / czwartek
21:30 – Stranger Films: Blue Velvet, reż. David Lynch – film / 5 zł 

           / piątek
21:00 – Przestrzeń Dźwiękowa: Lolo Ferari, The Underground Man, The Fudges 
– koncert / wstęp wolny

             / sobota
21:00 – Poławiacze Pereł Improv Teatr – Lubelski Lipiec Improv 80. / wstęp wolny
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           / niedziela
17:00 – Jerz Igor – koncert dla dzieci / wstęp wolny
21:00 – Lato miłości: Wszystkie nieprzespane noce, reż. Michał Marczak 
– film / wstęp wolny 

          / czwartek
21:30 – Najlepsze z Najgorszych: Zemsta frajerów, reż. Jeff Kanew – film / 5 zł

          / piątek
21:00 – Przestrzeń Dźwiękowa: Natalia Moskal, Springrolls, Moonlight Meadow 
– koncert / wstęp wolny

            / sobota
21:00 – MIKROBI.T –  koncert / wstęp wolny

            / wtorek
21:00 – Lato miłości: Rzymskie wakacje, reż. William Wyler – film / wstęp wolny 

            / czwartek
21:30 – Stranger Films: O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, reż. Ana Lily 
Amirpour – film / 5 zł











 



Poławiacze Pereł Improv Teatr – Lubelski Lipiec Improv 80. 15.07 / 21:00 / wstęp wolny
Zainspirowani lubelskimi legendami, twórczością Woody’ego Alena, muzyką lat 80. i wydarzenia-
mi tego okresu, Poławiacze Pereł opowiedzą w spektaklu improwizowanym o sprawach ważnych 
w sposób wielowątkowy, dając zaskakującą, dążącą do życiowej prawdy puentę. To spotkanie z praw-
dziwym teatrem, opartym na życiowych doświadczeniach aktorów – na chwilach szczęścia, ale tak-
że i cierpieniu, na łzach, ale i na szczerej radości, na wzruszeniu, na złości, na błędach i na sukcesach. 

Jerz Igor 16.07 / 17:00 / wstęp wolny
Jerz Igor to Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz – muzyczny duet znany z niezliczonej liczby zespołów, ta-
kich jak Paula i Karol, Profesjonalizm, Pink Freud czy Polonezy Marcina Maseckiego. Starają się nagrywać 
płyty dla dzieci, które traktowałaby małych odbiorców poważnie – brzmiące bogato, nagrane wyłącznie 
na prawdziwych instrumentach. Takie, których rodzice z radością słuchają razem z dziećmi. Podczas ich 
koncertów można rozmawiać i biegać.

Gdzie jest Czerwony Kapturek? Bogusław Byrski 30.07 / 17:00 / wstęp wolny
Jesteście pewni, że znacie historię Czerwonego Kapturka? Bogusław Byrski swoją zabawną opowieścią 
przekona Was, że jest inaczej. Możemy liczyć na ciągłe zwroty akcji, śmieszne gagi, a przede wszystkim 
dynamiczną i żywiołową grę Bogusława Byrskiego – aktora Teatru im. H.Ch. Andersena.

MIKROBI.T 22.07 / 21:00  / wstęp wolny
Trio poszukujące nowych form na styku brzmień muzyki elektronicznej i improwizowanej. Na wydanym 
w marcu 2014 roku albumie „Binary Beats” w nowatorski sposób połączyli analogowe bity z organicznym 
brzmieniem akustycznych instrumentów. Zespół jeszcze bardziej niż na debiucie otworzył się na inspiracje 
minimalem czy berlińskim techno. Na koncercie będzie można usłyszeć nie publikowane jeszcze utwory, 
jak również nowe interpretacje materiału z albumu „Organic Drones”.

Mitch&Mitch 28.07 / 21:00 / 35 zł
Po 15 latach grania mają na koncie ponad 5 płyt długogrających nagranych w duecie, kwintecie, oktecie, 
nonecie, tentecie, a nawet jako orkiestra i chór. Współpracowali z tuzami scen krajowych i zagranicznych, 
grali wszędzie, zrobili wszystko. Po szalonym roku spędzonym w trasie ze Zbigniewem Wodeckim, kolej-
nym wyzwaniem była podróż do Brazylii. Tam Mitche spotkali się z legendarnym producentem i muzykiem 
Kassinem. Efektem ich spotkania jest płyta „Visitantes Nordestinos”.

Mateusz Gawęda Trio + Jam session  29.07 / 21:00 / wstęp wolny
Zespół wykonuje swój autorski program złożony przede wszystkim z kompozycji Mateusza Gawędy, in-
spirowanych wszelkimi gatunkami muzycznymi, głównie jazzem z lat 60., ale także muzykę europejską 
XX wieku oraz muzykę współczesną. Projekt Mateusz Gawęda Trio „Overnight Tales” został nominowany 
do nagrody Fryderyki 2017 w kategorii Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku. Po koncercie – jam session.

LAT O  M I ŁO Ś C I  /  W S T Ę P  W O L N Y

Nienasyceni, reż. Luca Guadagnino 2.07 / 21:00
romans / Włochy, Francja 2015 / 120 min
Miłość, seks i rock’n’roll na słonecznej wyspie u wybrzeży Sycylii. Legendarna gwiazda rocka Marianne 
Lane wraz z ukochanym Paulem uciekają przed zgiełkiem show biznesu. Spędzają upragniony urlop na 
oddalonej od świata, sąsiadującej ze słoneczną Sycylią wyspie. Wszystko się jednak zmieni, kiedy pojawi 

Lato Miłości, reż. Paweł Pawlikowski 30.07 / 21:00 / wstęp wolny
dramat / Wielka Brytania 2004 / 86 min
Bogata i rozpieszczona Tamsin spędza wakacje na wsi w Yorkshire, gdzie poznaje miejscową dziewczynę, 
Monę. Między nastolatkami rodzi się uczucie. Poetycka opowieść o wzajemnej miłości i fascynacji, ubar-
wiona doskonałą muzyką i wyśmienitym aktorstwem.

N A J L E P S Z E  Z  N A J G O R S Z Y C H  /  B I L E T Y :  5 Z Ł
 
Deadball, reż. Yūdai Yamaguchi 6.07 / 21:30
komedia, horror, sportowy / Japonia 2011 / 95 min
Siedemnastoletni Yakyû Jubei to cudowne dziecko baseballu – do tego stopnia, że ćwicząc rzuty zabił wła-
snego ojca potężnie podkręconą piłką. Prześladowany przez traumę tej tragedii Jubei poprzysiągł, że nigdy 
więcej nie zagra w baseball. Jego postanowienie zostaje wystawione na próbę, gdy trafia do więzienia. 
Zmuszony przez neonazistowską naczelnik musi wyjść na boisko i stawić czoła drużynie skąpo odzianych 
psychopatek, by ocalić życie i honor. Ta absurdalna komedia to zabawa twórców z widownią za pomocą 
hektolitrów sztucznej krwi, kilogramów gumowych flaków i niezliczonej liczby piłek baseballowych. 

Zemsta frajerów, reż. Jeff Kanew 20.07 / 21:30
komedia / USA 1984 / 90 min
Louis i Gilbert mają nadzieję, że studia będą najwspanialszym okresem w ich życiu. Jednak szybko stają 
się pośmiewiskiem całego Adams College i popadają w konflikt z jednym z bractw akademickich Alpha 
Beta, skupującym gwiazdy drużyny footballowej i faworyzowanym przez wykładowców. Tytułowi frajerzy 
postanawiają się zemścić. Osiłki, kujony, uczelniane bractwa i przerysowana zabawa stereotypami czyli 
kultowy film lat 80.

S T R A N G E R  F I L M S   /  B I L E T Y :  5 Z Ł

Blue Velvet, reż. David Lynch 13.07 / 21:30
thriller / USA 1986 / 120 min
W Lumberton nagle wszystko zaczyna się zmieniać, gdy Jeffrey znajduje odcięte, ludzkie ucho. Młody męż-
czyzna, prowadząc prywatne śledztwo, odkrywa dziwaczne i niezwykle mroczne oblicze dotychczas spo-
kojnego miasteczka, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje. 

O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, reż. Ana Lily Amirpour 27.07 / 21:30
horror, romans / USA 2014 / 141 min
Gdy w pełnym narkotyków, prostytucji i przestępczości Bad City, piękna i samotna wampirzyca na desko-
rolce w tradycyjnym irańskim czadorze spotyka jedynego uczciwego mężczyznę, staje się jasne, że nic 
już nigdy nie będzie takie samo. Czarno-białe gatunkowe szaleństwo i jeden z najpiękniejszych filmów 
o wampirach.

Giełda płyt i wydawnictw muzycznych 2.07 / 11:00 / wstęp wolny
Spotkania pasjonatów płyt mają w Lublinie długą tradycję – pierwsza giełda pojawiła się 18 lutego 1980 r. 
z inicjatywy dziennikarza muzycznego Radia Lublin Krzysztofa Wasilewskiego. Od czerwca Giełda płyt 
odbywać się będzie w słonecznym Wirydarzu. Zapraszamy miłośników różnych gatunków muzyki, kolek-
cjonerów, entuzjastów płyt winylowych i cyfrowych w każdym wieku.

Hubert Tas & The Small Circle 1.07 / 21:00 / 10 zł
Muzyka 8-osobowego kolektywu to kompozycje opartych o brzmienia instrumentów klasycznych w połą-
czeniu z elektroniką i skreczem. Wszystkie utwory z ich najnowszej płyty „Mechanism” powstały w oparciu 
o sample z płyt winylowych, które udało się wyszukać w różnych zakątkach świata – stąd wiele na niej 
wpływów orientalnych. Liderem projektu jest Hubert Tas – Wicemistrz i II Wicemistrz Świata DJ-ów IDA 
w kategorii Show oraz 2-krotny Mistrz Polski w tej samej kategorii. Po koncercie zapraszamy na after party 
z udziałem Huberta Tasa.

Przestrzeń Dźwiękowa: Lolo Ferari, The Underground Man, The Fudges  14.07 / 21:00 / wstęp wolny
 Lolo Ferari gra muzykę w stylu funky-rap, choć nie wyczerpuje to ich repertuaru. Zespół działa 
na rynku muzycznym od 2010 roku, grając energetyczne koncerty pełne humoru. 
 The Underground Man to polsko-brytyjski projekt czwórki muzyków mieszkających w Lublinie. 
Muzyka zespołu to mieszanka surowych dźwięków z syntezatorowymi melodiami, doprawiona mrocznymi 
krajobrazami, malowanymi wokalem i pulsującym rytmem. 
 The Fudges to raper Szymon „GentlMenl” Zalewski, Jakub Kozłowski na samplach, Maciek Dobroć 
Baraniak na basie i Michał Dzirba na perkusji. Ich muzyka stanowi połączenie elektroniki i hip hopu. 

Przestrzeń Dźwiękowa: Natalia Moskal, Springrolls, Moonlight Meadow 21.07 / 21:00 / wstęp wolny
 Natalia Moskal to wokalistka z Lublina, ktorej najnowsza płyta „Songs of Myself” to dziesięć 
utworów, stanowiących podróż przez świat muzyki elektronicznej. Nie zabrakło tu jednak także dźwięków 
gitary, perkusji czy instrumentów dętych i smyczkowych. 
 Springrolls powstał w 2011 roku w Kraśniku. We wrześniu 2016 roku zespół wydał singiel „RGB” 
promujący debiutancką płytę. Występowali m.in. na Cieszanów Rock Festiwal oraz jako support takich 
artystów jak Kasia Kowalska, Myslovitz, Kamil Bednarek, Enej, Muchy czy Łzy.  
 Moonlight Meadow grają muzykę psychodeliczną inspirowaną post punkowym, zimnofalowym 
brzmieniem lat 80. z lekką dozą doom metalu z późniejszej dekady.

się były partner Marianne – Harry wraz ze swoją piękną i wyzywającą córką Penelope. Rajski spokój wło-
skiej wysepki zostanie zburzony przez zmysłowe i pełne seksualności napięcie. Nie zawsze można wygrać 
z ukrytymi pragnieniami.

Raj: Miłość, reż. Ulrich Seidl 9.07 / 21:00
dokumentalny / Austria 2012 / 120 min
Tytułowy „raj” to okolice nadmorskich kurortów w Kenii, gdzie Europejki w średnim wieku (tzw. „sugar ma-
mas”) udają się na poszukiwanie „beach boysów”, czyli młodych Afrykańczyków, którzy za pieniądze speł-
niają ich seksualne fantazje. Dla osamotnionej Teresy, matki dojrzewającej nastoletniej córki, to wymarzo-
ne miejsce na huczne spędzenie 50. urodzin. Rzeczywistość okazuje się jednak daleka od rajskiego ideału. 

Wszystkie nieprzespane noce, reż. Michał Marczak 16.07 / 21:00
dramat, dokumentalizowany / Polska, Wielka Brytania 2016 / 100 min
Krzysiek kończy trwający pięć lat związek z pierwszą dziewczyną i przeprowadza się do mieszkania najlep-
szego kumpla, Michała. Obaj rzucają się w wir nocnego życia, od kameralnych „domówek” przez imprezy 
klubowe i plenerowe festiwale. Ze szczerych rozmów, całonocnych zabaw i wędrówek wyłania się obraz 
marzeń, ale także lęków i frustracji. Emocjonalny portret współczesnych dwudziestolatków, będący mani-
festem niespokojnego pokolenia urodzonych po 1989 roku.

Rzymskie wakacje, reż. William Wyler 25.07 / 21:00 / wstęp wolny
komedia romantyczna / USA 1953 / 118 min
Młoda księżniczka Anna podczas oficjalnej wizyty w Rzymie ma już dość etykiety i postanawia zwiedzić 
miasto na własną rękę. Jej tropem podążą amerykański reporter i jego fotograf w poszukiwaniu sensacji 
na pierwszą stronę. Będzie wielki skandal czy... wielka miłość? Film nominowany do Oscara w dziesięciu 
kategoriach przyniósł statuetkę Audrey Hepburn w jej pierwszej głównej roli.


