W tym tygodniu polecamy

Co tydzień proponujemy wybór wydarzeń dziejących się w Poznaniu lub jego okolicach. Czasem są to
koncerty światowych gwiazd, a czasem lokalne imprezy, które są pretekstem, by poczuć klimat
miasta.

Targi Smaki Regionów 2017
23-26.09.2017

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Wyjątkowe wydarzenie dla osób, które odżywiąją się zdrowo i cenią produkty od lokalnych
dostawców. Na targach SMAKI REGIONÓW znajdziesz ekologiczną, certyfikowaną żywość z całej
Polski. To unikalny moment na poznanie wszystich regionalnych potraw i produktów, stanowiących
dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow.

Jeżeli szukasz oryginalnego jedzenia, przygotowanego sporządzonego ze starych, dawnych receptur
przyjdź na Targi SMAKI REGIONÓW. Znajdziesz tutaj ekologiczne, przygotowane w rytmie slow
potrawy i regionalne jedzenie.

Więcej informacji...
Facebook

Promenada jak za dawnych lat: Parada Bajek w Śremie

24.09.2017, godz. 14:00-18:00

Miejsce: promenada nadwarciańska (ul. Promenada) w Śremie

Doroczna impreza w stylu retro, odbywająca się na promenadzie na lewym brzegu Warty w Śremie.
Tegoroczny motyw przewodni to „Parada Bajek”. Całość rozpocznie się przemarszem bajowych
postaci przy dźwiękach Orkiestry Towarzystwa Muzycznego w Śremie. Później na miłośników
bajkowych opowieści czekają m.in. konkursy, program estradowy „Muzyczne Bajkowe Studio”,
spektakl teatralny, animacje, przejazdy rikszą i kiermasz książek. Zwieńczeniem imprezy będzie
odsłonięcie pomnika Jerzego Jurgi – wybitnego śremianina, artysty-malarza i konstruktora kusz (!).

Więcej informacji...
Facebook

XIII Memoriał Arkadiusza Gołasia w Murowanej Goślinie

23-24.09.2017

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Murowanej Goślinie

Turniej siatkarski pamięci Arkadiusza Gołasia, podczas którego do Murowanej Gośliny zawitają
cztery drużyny: finalista Siatkarskiej Ligi Mistrzów zespół Berlin Recycling Volleys, brązowi
medaliści Plus Ligi Jastrzębski Węgiel, ciekawa drużyna Onico Warszawa prowadzona przez
Stephana Antigę oraz zespół II trenera Reprezentacji Polski Piotra Gruszki GKS Katowice.
Turniej rozpoczyna się w piątek warsztatami dla 150 dzieci prowadzonymi przez trenerów i
zawodników Jastrzębskiego Węgla. Zawodnicy po meczach są dostępni dla publiczności. Zawodom
towarzyszą licytacje gadżetów siatkarskich i konkursy dla publiczności.

Więcej informacji...

Więcej wydarzeń w Poznaniu

Internetowe kalendarium wydarzeń - od wielkich koncertów na stadionie, po wystawy w małych
galeriach. Dowiedz się więcej...

Afisz to wybór wydarzeń kulturalnych na bieżący miesiąc,
redagowany w języku polskim i angielskim. Zwykle zawiera
kilkaset propozycji. Dostępny w postaci poręcznych plików pdf i
w formacie ebook. Dowiedz się więcej...

Newsletter zawierający trzy najciekawsze wydarzenia na bieżący
tydzień opisane w języku polskim i angielskim, dystrybuowany w
hotelach. Do pobrania w postaci plików jpg w formacie 16:9,
wygodnych do wyświetlania na ekranach i monitorach. Pobierz w
wersji pionowej lub poziomej.
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