
Milonga Piernikowa Jesień 2018 

Plan ramowy: 

 

Przystawka 13 października: 

14.30-16.00 Piernikowe Warsztaty Katarzyna Chmielewska i Mateusz Kwaterko: TANGO1 (FAN) 

16.15-17.45 Piernikowe Warsztaty Katarzyna Chmielewska i Mateusz Kwaterko: TANGO2 (FAN) 

17.00-17.50 Zwiedzanie Dworu Artusa 

 

Danie główne: 

Centrum Kultury Dwór Artusa - Milonga Piernikowa 

18.00-22.00 DJ Tomasz Zabrzyjewski 

22:00-22:10 powitanie - prosimy wszystkich Gości do Sali Wielkiej 

22:10-22:30 pokaz gości specjalnych  

22.00-02.00 DJ Darek Tybińkowski 

 

Deser 14 października: 

12.00-14.00 Wycieczka po Starym Mieście Piotr Graczyk 

12:00-13:30 Piernikowe Warsztaty Katarzyna Chmielewska i Mateusz Kwaterko: Vals (FAN) 

13.45-15:15 Piernikowe Warsztaty Katarzyna Chmielewska i Mateusz Kwaterko: Milonga (FAN) 

15.30- .... : Milonga Piernikowa After Party: DJ Sebastian Smyczyński 

 

1. Nie jest wymagana rejestracja. Bilet na Milongę Piernikową w przedsprzedaży kosztuje 25 zł. Sprzedaż 

prowadzona jest przez internet oraz w kasie Centrum Kultury Dwór Artusa w normalnych godzinach 

pracy. 

2.1 W dniu wydarzenia - 13 października - dostępne będą bilety normalne w cenie 30 zł. 

2.2 W dniu wydarzenia będą dostępne bilety promocyjne w cenie 25 zł, ale tylko z kartą Moja Starówk@ 

- specjalna karta umożliwiająca wiele promocji na terenie Starówki Toruńskiej w kasie Dworu Artusa do 

godziny 21.00. Kartę Moja Starówk@ można bezpłatnie otrzymać i zarejestrować w kasie Dworu Artusa! 

2.3 Po godzinie 21:00 - do godziny 23.59 - będzie możliwość zakupu biletu normalnego (30 zł) wyłącznie 

przez aplikację internetową na www.artus.torun.pl. 

3. Dostępna będzie kafeteria. Dostępne będą napoje, kanapki... 

4. Milondze Piernikowej towarzyszą warsztaty, tu konieczna jest rejestracja. Warsztaty odbywają się 

w Studio Tańca Sportowego "FAN" Toruń. 

5. Obie wycieczki rozpoczynają się pod Centrum Kultury Dwór Artusa - samo centrum Torunia. 

6. After Party odbędzie się w Kawiarni WEJśCIóWKA parkietowe (10 zł) na miejscu. 

 

78 m2 - scena, którą oddajemy naszym DJ 

198 m2 - wielkość parkietu dostępna dla naszych Gości 

350 m2 - zaplecze Milongi Piernikowej (Cafeteria, Centra relaksu i mody) 

 

kontakt: 

Piernikowe Warsztaty: Piotr Iwanicki 609 696 060 

Milonga Piernikowa sprawy wszelkie: Krzysztof Rumiński 601 665 116 
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1. Registration is not required. If you want to get your Gingerbread milonga pass earlier, the tickets are 

available both online and at Centrum Kultury Dwór Artusa cash desk during its working hours. 

Price: 25 PLN (6 euro) 

2.1 On the day of the milonga - 13th October – you can purchase the milonga ticket at the door up to 9 

pm. Price: 30 PLN (8 euro). 

2.2 On the day of the event, promotional tickets will be available, but only with the My Starówk@ card - 

a special card allowing many promotions in the Old Town of Toruń PLN 25 at the box office of the Artus 

Court until 21.00. The My Starówk@ card can be registered free of charge and picked up at the box office 

of the Artus Court! 

2.3 For the latecomers (9 pm-11.59 pm) the only option is to purchase their ticket via internet 

apps www.artus.torun.pl site. 

3. All the snacks, drinks, cakes can be bought on the spot. Catering. 

4. If you want to participate in tango workshops, you need to pre-register. The classes take place in FAN 

dance school. 

5. Both tours start near the Centrum Kultury Dwór Artusa - in the downtown. 

6. Afterparty will take place in the WEJśCIóWKA art-cafe. 

 

78 m2 - pace for the DJs 

198 m2 - real dance space for our guests 

350 m2 - the chill-out zone with the Cafeteria and tango clothing for sale 

 

waiting for call: 

Workshops: Piotr Iwanicki 609 696 060 

Milonga Piernikowa: Krzysztof Rumiński 601 665 116 

https://www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artus.torun.pl%2F&h=AT0a6Ol0LU5ESs-_FNkN-34Ko5hgI9Dty22qK-Vy7x2u1a8Df2mNC2saiJlwXFYweEKSx0e3fV1tXlAIMiPrM1ytHyULLNLEyUwqsZCwfTd80TzPmJrMC7-BhE1RJN4DajA
https://www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa/
https://www.facebook.com/wejsciowka/
https://www.facebook.com/piotr.iwanicki.90
https://www.facebook.com/kruminski72

