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Mit dem Kulturzug reisen Sie immer in bester Gesellschaft. Bereits während
der Fahrt können Sie sich die Zeit mit Büchern aus unserer mobilen Bibliothek
verkürzen, Interessantes über Breslau/Wrocław, Berlin und die deutschpolnischen Beziehungen erfahren. Oder mit der Ausstellung „Gesichter einer
Stadt“ den Spuren berühmter Breslauer folgen, dessen Lebenswege oft von
Breslau nach Berlin führten.
Sie können auch Ihr Wissen über Polen und Deutschland testen – es gibt
sogar Preise zu gewinnen! Bei den Sprachanimationen das eine oder andere
Wort Polnisch aufschnappen und insgesamt ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm mit vielen Highligts erleben. Musik, Theater und Performance,
Lesungen, Künstlergespräche und Begegnungen mit Menschen aus Politik und
Gesellschaft, ein „europäisches Nachbarschaftscoaching“ und einiges mehr
haben wir im Gepäck. Und verpassen Sie nicht die heißen Clubnächte! Bekannte
Berliner und Breslauer DJs erwarten Sie am Bord.
Willkommen im Kulturzug Berlin-Wroclaw – Wir freuen uns auf Sie!

11.6. #alternative#indie#neukölln
The Watermen – Live im Kulturzug – na żywo w Pociągu do kultury
17.6. Auf der Suche nach der Seele Berlins. Lesung und Gespräch mit der Autorin
Dorota Danielewicz •• UNITHEA präsentiert WIR – MY •• W poszukiwaniu
berlińskiej duszy. Czytanie i rozmowa z autorką Dorotą Danielewicz •• Festiwal
teatralny UNITHEA prezentuje tegoroczne motto – MY
24.6. Im Zug durch die Reformation in Lubuskie. Erzählt von Robert Piotrowski
•• Ekspresem przez reformację w Lubuskim z autorem Robertem Piotrkowskim.
1./2.7. Der schlesische Schwan von Breslau. Gedichte und Texte von Friederike
Kempner mit der Neuen Bühne Senftenberg •• Polnisch Proviant: Erste
Sprachhappen für einen Tag in Wrocław mit Natalie Wasserman •• Śląski łabędź
Wrocławia. Wiersze i teksty Friederike Kempner w interpretacji Nowej Sceny z
Senftenbergu •• Polski prowiant: pierwsze hapsy językowe z Natalie Wasserman
8.7. Der gläserne Übersetzer: Willkommen zum D-PL Übersetzer-Sztamtisz
•• Praca tłumacza bez tajemnic – zapraszamy na polsko-niemiecki sztamtisz
tłumaczy

TA R IF INF O / INF OR M A C J A
TA R IF O WA
Weitere Informationen zum Kulturzug unter
www.VBB.de/Kulturzug, www. breslau.berlin,
www.wroclaw.berlin, www.kolejedolnoslaskie.eu/pl
Die Fahrausweise für die einfache Fahrt kosten 19 EUR, 38 EUR für Hin- und
Rückfahrt. Diese gelten auch in den Bussen und Straßenbahnen der MPK
Wrocław im Breslauer Stadtverkehr als Tageskarte. Informationen zum
Erwerb der Fahrausweise und zum Fahrplan erhalten Sie im Internet unter
bahn.de oder telefonisch beim DBKundendialog unter 0331"/"235-6881 bzw.
0331"/"235-6882 (Mo- Fr von 6:00 bis 20:00 Uhr).
Bitte beachten: VBB- und DB-Tarife werden nicht anerkannt"/"Fahrzeuge sind
nicht barrierefrei"/"keine Fahrradmitnahme. Ausgewählte Breslauer PartnerHotels, darunter Doubletree Hilton**** und Europejski*** und Piast**
gewähren bei Vorlage des Kulturzug-Tickets Rabatt.

15.7. Vom Lebensweg zum Laufsteg – Typ-Working und Profil-Coaching
mit Natalie und Barbara •• Odkrycia z życia# ... twarze i pejzaże – Warsztaty
i coaching z Natalie i Barbarą
22.!!/23.7. Lust auf den Sommer – Zeit für die Liebe. Coach im Coach ist Kornel
Miglus •• Ciesz się nadchodzącym latem, a wraz z nim miłością. Coaching
z Kornelem Miglusem.
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29./30.7. andere & anderes anders hören vol. I mit Paul Brody und Gästen ••
Swiat dźwięków w nieznanym brzmieniu, cz. 1 – Paul Brody & goście.
5.8. Lesung und Gespräch mit Katja Petrowskaja •• Czytanie i rozmowa z Katją
Petrowskaja

Podróż Pociagiem do Kultury to podróż jedyna w swoim rodzaju, oferująca
bogaty i różnorodny program z dziedziny muzyki, teatru, sztuki i literatury - to
spotkania z ciekawymi artystami jak również ludźmi życia publicznego. Już w
trakcie podróży, korzystając ze zbiorów naszej mobilnej biblioteki, możecie się
Państwo zapoznać z historią Wrocławia i Berlina, poznać zabytki tych miast lub
nowości beletrystyczne, natomiast wystawa „Oblicza miasta“ przybliży Państwu
wybitne postacie z historii i współczesności Wrocławia, których losy życiowe
niejednokrotnie łączyły oba miasta. Podróże kształcą, nie da się ukryć... W
ramach quizu możecie Państwo sprawdzić swoją wiedzę o Polsce i Niemczech
– a przy odrobinie szczęścia wygrać nagrodę, wziąć udział w „sąsiedzkim
coutchingu europejskim“ bądź w animacjach językowych, podłapać kilka
niemieckich słówek, które podczas pobytu w Berlinie z pewnością się przydadzą.
Oczywiście nie zabraknie również drobnych przekąsek i napojów – to oferta
Kolei Dolnośląskich na trasie od/do Forst. Gorącą atrakcją są również Noce
Klubowe. Znani berlińscy i wrocławscy didżeje oczekują Państwa na pokładzie
pociągu. A co poza tym? Przekonajcie się Państwo sami, podróżując Pociagiem
do Kultury. Zapraszamy!

12./13.8. Walls in motion. Eine schwimmende Mauer ist keine Mauer mehr.
(Ausstellung) •• Walls in motion. Pływający mur przestaje być murem. (Wystawa)

COT T BUS

19.8. Im Zug durch die Reformation in Lubuskie. Erzählt von Robert Piotrowski
•• Ekspresem przez reformację w Lubuskim z autorem Robertem Piotrkowskim..
20.8. 1."Lesebühne im Kulturzug mit Roman Israel und Gästen •• 1.##Spotkanie
literackie z Romanem Israelem i gośćmi w Pociągu do kultury.
26./27.8. andere & anderes anders hören vol. II mit Paul Brody und Gästen ••
Świat dźwięków w nieznanym brzmieniu, cz. 2 – Paul Brody & goście.
2.9. madame goschn präsentiert: Ins Blaue – Ein Spiel für 8 Tischtelefone ••
Podróż w nieznane z madame gosch i w towarzystwie 8 telefonów.

Cena biletów za przejazd w jedną stronę wynosi 19 euro#/#79 złotych, za podróż
w obie strony 38 euro#/#158 złotych. Do zakupu również w pociągu za opłatą
konduktorską. Bilety upoważniają do korzystania ze środków komunikacji
miejskiej MPK Wrocław jako bilety jednodniowe. Informacje dotyczącą nabycia
biletów i rozkładu jazdy można otrzymać w internecie na stronie bahn.de lub
telefonicznie w DB-Kundendialog pod numerem +49##/#331##/#235-6881 lub -6882
(Pon-Pt od godziny 6:00 do 20:00). W pociągu nie obowiązuje taryfa VBB
ani DB#/#Pociąg nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych#/#Brak
możliwości przewozu rowerów. Wybrane wrocławskie hotele, jak Doubletree
Hilton i Historyczne Hotele Wrocławia: Hotel Europejski*** Hotel Polonia***
i Hotel Piast **, zapewnią Państwu atrakcyjne rabaty za okazaniem biletu na
Pociąg do Kultury.

