
 

 

 

 

Koncerty w ciemności 
w Dworze Artusa 

informacje w tekście łatwym do 

czytania i rozumienia  



 

 

Dwór Artusa 
Dwór Artusa to zabytkowy budynek 

na Rynku Starego Miasta w Toruniu. 

Działa w nim centrum kultury. 

W centrum kultury odbywają się wydarzenia kulturalne. 

Możesz tu na przykład: 

• wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, 

• obejrzeć film i wystawę, 

• posłuchać koncertu, 

• przyjść na spotkanie autorskie.   



 

 

Koncerty w ciemności 
Od 2022 roku Dwór Artusa prowadzi projekt: „Dwór Dostępny.” 

Częścią tego projektu są koncerty w ciemności. 

To wyjątkowe koncerty grane w całkowicie ciemnej sali. 

  



 

 

Dlaczego koncerty są grane w ciemności? 

Kiedy jest ciemno, łatwiej skupić się na muzyce. 

Nie rozprasza cię wygląd sali i ludzi dookoła. 

Muzyka 

Podczas każdego koncertu muzycy zagrają 

inny rodzaj muzyki. 

Będzie koncert z muzyką pop, muzyką rockową 

i muzyką elektroniczną. 

Możesz przyjść na jeden koncert lub na kilka. 

Zapachy 

Podczas koncertów sala będzie wypełniona 

zapachem dopasowanym do muzyki. 

Na każdym koncercie zapach będzie inny. 

  



 

 

Koncerty w ciemności - krok po kroku 
Terminy 

Terminy koncertów sprawdzaj na stronie 

internetowej: 

artus.torun.pl/wydarzenia. 

W opisie koncertu na stronie przeczytasz, jaki 

rodzaj muzyki będzie na nim grany.  

http://artus.torun.pl/wydarzenia


 

 

Odbiór biletów 

Koncerty w ciemności są bezpłatne, 

ale na koncert potrzebujesz bilet. 

Znajdź termin koncertu w internecie, 

a potem pojedź do Dworu Artusa. 

Adres Dworu to Rynek Staromiejski 6. 

Na parterze znajduje się portiernia. 

Podejdź i zapytaj, czy są miejsca na koncert. 

Jeśli na koncert są miejsca, 

pracownik Dworu da ci bilet. 

 

Bilety można odbierać: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22 

• w soboty w godzinach 11-22 

• w niedziele w godzinach 11-21 

Do budynku wchodzi się po schodach. 

Jeśli poruszasz się na wózku, wezwij pomoc przez 

domofon umieszczony obok schodów. Z dworu 

wyjdzie do ciebie pracownik, który rozłoży rampę 

i pomoże ci wjechać do środka.  



 

 

W dniu koncertu 

W dniu koncertu przyjedź do Dworu Artusa wcześniej, 

najlepiej 15 minut przed rozpoczęciem. 

Zdążysz wtedy spokojnie dojść do sali i zająć miejsce. 

UWAGA! 

Prosimy o punktualność. 

O godzinie podanej na bilecie, 

obsługa gasi światło w sali. 

Spóźnione osoby nie są wpuszczane, 

bo w ciemności mogą zrobić sobie krzywdę. 

Droga do sali koncertowej 

Koncert odbywa się w sali koncertowej na drugim piętrze. 

Na piętro wejdź schodami lub wjedź windą.  



 

 

Szatnia i toalety 

Zanim pójdziesz do sali koncertowej, możesz 

zatrzymać się 

na pierwszym piętrze. 

Są tu szatnia i toalety.  

Żeby dojść do szatni, 

po wejściu po schodach skręć w lewo. 

W szatni możesz zostawić kurtkę, 

ale nie jest to obowiązkowe. 

Żeby dojść do toalet, 

po wejściu po schodach skręć w prawo. 

Z toalet korzystaj przed koncertem lub po nim. 



 

 

Sala koncertowa 

Na sali koncertowej przed rozpoczęciem koncertu 

jest zapalone światło. 

Wejdź, znajdź wolne miejsce i usiądź. 

Wyłącz telefon, bo dźwięk dzwonka przeszkadza 

muzykom i innym osobom na widowni. 



 

 

Kiedy czas rozpocząć koncert, 

obsługa zamyka drzwi i gasi światło. 

Muzycy zaczynają grać. publiczność siedzi i słucha. 

Jeśli w trakcie koncertu chcesz wyjść, podnieś rękę. 

Obsługa ma urządzenia, dzięki którym 

widzi w ciemności, co dzieje się na widowni. 

Pracownik Dworu podejdzie i wyprowadzi cię z sali. 

Jeśli będziesz chciał wrócić, pracownik Dworu  

odprowadzi cię na miejsce. 

Koniec koncertu 

Na zakończenie koncertu publiczność nagradza 

muzyków brawami. 

Jeśli koncert bardzo ci się podobał, 

wstań i klaszcz na stojąco. 

Kiedy muzycy zejdą ze sceny, 

obsługa zapala światło i otwiera drzwi. 

Publiczność opuszcza salę koncertową. 

Z Dworu Artusa wychodzi się tą samą drogą, którą 

wchodzi się do środka. 

Pamiętaj, żeby zabrać swoje rzeczy z szatni.  



 

 

Dostępność 
Jeśli masz pytanie lub jest coś, 

czego potrzebujesz podczas koncertu, 

skontaktuj się z Patrycja Gancarczyk. 

Adres e-mail: patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl, 

Numer telefonu: 691 061 875. 

Dzwonić i wysyłać SMS-y możesz 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. 

 

Informacje dla osób wrażliwych na dźwięki 

Osoby wrażliwe na dźwięki mogą wypożyczyć 

słuchawki wyciszające. 

Jeśli chcesz wypożyczyć słuchawki, skontaktuj się 

z Patrycją Gancarczyk. 

W dniu koncertu też możesz wypożyczyć słuchawki. 

Poproś o nie obsługę na sali. 

Jeśli potrzebujesz odpocząć w cichym miejscu, 

skorzystaj z pokoju wyciszenia. 

Pokój wyciszenia znajduje się na pierwszym piętrze. 

mailto:patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl


 

 

Informacje dla osób słabosłyszących 

Podczas koncertu można wypożyczyć 

osobisty wzmacniacz FM. 

To małe urządzenie ze słuchawkami. 

Wiesza się je na szyi i słucha koncertu przez słuchawki. 

Wzmacniacz pomaga dobrze odbierać dźwięki osobom, 

które słabo słyszą. 

Jeśli potrzebujesz wzmacniacza, przed koncertem 

skontaktuj się z panią Patrycją. 

Ona zarezerwuje dla ciebie sprzęt. 

W dniu koncertu możesz wypożyczyć wzmacniacz 

od obsługi na sali 

Informacje dla osób słabowidzących 

Na sali koncertowej przejścia są oznaczone kontrastową taśmą. 

Taśma jest naklejona na podłodze.  



 

 

Informacje dla osób na poruszających się na wózku 

Dwór Artusa nie posiada własnego parkingu. 

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się 

przy ulicy Piekary i przy ulicy Świętego Jana. 

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych 

znajdują się przy ulicy Świętego Ducha 23. 

Parkowanie przy ulicach jest płatne. 

Ulice i chodniki wokół Dworu Artusa są wyłożone 

kostką brukową.  

Do budynku wchodzi się po trzech shodach. 

Obok schodów jest wideodomofon. 

Po naciśnięciu pracownik Dworu rozkłada rampę  

 pomaga wjechać do budynku. 

W środku w budynku jest winda. 

Jeśli poruszasz się na wózku, wezwij pomoc przez 

domofon umieszczony obok schodów. Z dworu wyjdzie 

do ciebie pracownik, który rozłoży rampę i pomoże ci 

wjechać do środka.   



 

 

Ważne informacje 
Adres 

Rynek Staromiejski 6, Toruń 

Dojazd 

Najbliższe przystanki: Plac Rapackiego i Aleja Solidarności 

Miejsca parkingowe: ulica Piekary i ulica Świętego Jana 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością: 

ulica Świętego Ducha 23 

Strona internetowa 

artus.torun.pl 

Bilety 

Bezpłatne, do odbioru w Dworze Artusa 

Informacje o dostępności 

Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Kontakt przez telefon lub SMS jest możliwy od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9-16, numer: 691 061 875 
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