Dni Lubonia 2016 - program

Tegoroczne Dni Lubonia odbędą się w weekend 11 i 12 czerwca. Łącznie w programie znalazło się
kilkadziesiąt wydarzeń i atrakcji dla mieszkańców oraz gości miasta. Zapraszamy!

Dni Lubonia 2016 - program | Dołącz do wydarzenia na Facebooku
Luboński Szlak Architektury Przemysłowej | Warto zobaczyć | Jak dojechać? | Więcej informacji

Dni Lubonia odbędą się na Stadionie Miejskim przy ul. Rzecznej [mapa]. Jest to największa impreza
plenerowa Lubonia. W tym roku, dzięki wycieczkom Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej,
będzie to także okazja, by poznać bliżej lokalne dziedzictwo i historię.
W programie ważne miejsce zajmują koncerty. Podczas dwóch dni imprezy na lubońskiej scenie
pojawią się między innymi: Grzegorz Hyży, Camping Hill, Antigravity oraz Pokaz talentów
przygotowany przez Młodzieżową Radę Miasta. Sobotnią wieczorną imprezę rozkręci DJ Ruta
Killnoise. W niedzielę prawdziwa gratka dla fanów muzyki filmowej - występ CoOperate Orchestra.
Dla fanów humoru i ekstrawaganckich swetrów gratką będzie niedzielny występ kabaratu Łowcy.B.
Tego samego dnia dla dzieci wystąpi Teatr Rozrywki Trójkąt ze spektaklem "Czego nie wiecie o
smokach?".

Luboński Szlak Architektury Przemysłowej
Na niedzielę 12 czerwca zaplanowano trzy wycieczki:
• godz. 9:00 - start pod Muzeum Narodowym w Poznaniu (wyprzedana)
• godz. 11:00 - start w Luboniu, przystanek autobusu nr 690 ul. Rzeczna (skrzyżowanie ul. 3
Maja/Dąbrowskiego)
• godz. 13:00 - start w Luboniu, przystanek autobusu nr 690 ul. Rzeczna (skrzyżowanie ul. 3
Maja/Dąbrowskiego)
Bilety normalne w cenie 15 zł, ulgowe 12 zł - konieczna wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły:
Ośrodek Kultury w Luboniu | tel.: 500 287 325 | e-mail: oklubon@tlen.pl | www.oklubon.pl

W czasie Dni Lubonia 2016 zostanie także otwarta plaża miejska nad Wartą, która będzie służyć
mieszkańcom i przyjezdnym przez cały letni sezon. Będzie ona wyposażona w leżaki, meble
wykonane z palet, miejsce dla dzieci i parasole. Poza zaplanowanymi atrakcjami, każdy może
zorganizować w tym miejscu konkursy i zajęcia animacyjne. Więcej informacji >>

Ponadto Po raz pierwszy w Luboniu będzie gościł Food Truck Festiwal, w trakcie którego będziemy
mogli spróbować najlepszych burgerów wołowych i wieprzowych, tradycyjnych frytek, smakowitych
pit, pierogów, pizzy wypiekanej w piecu, ciast, świetnych kaw i herbat, lemoniad, świeżych soków,
lodów tajskich czy klasycznych lodów włoskich.

