Festiwale przez cały rok

Jakie są poznańskie festiwale? Ich kameralność sprzyja kontaktowi ze sztuką, mają także różnorodny
program i zaskakują tematyką. Udział w wielu z nich przypomina egzotyczną podróż. Na pewno są
pretekstem by odwiedzić Poznań i poznać jego kulturę. Przedstawiamy dziesięciu (i więcej!)
wydarzeń, dla których warto wybrać się do stolicy Wielkopolski.

1. Malta Festival Poznań

Kiedy? Przełom czerwca i lipca
Jak długo? Nawet miesiąc!
Gdzie? W całym mieście i okolicach!

Malta Festival Poznań to największy i najstarszy festiwal w mieście. Rozpoczynał jako impreza
związana z teatrami ulicznymi. Spektakle w większości odbywały się nad Jeziorem Maltańskim,
czemu zawdzięcza swą nazwę. Z czasem rozrósł się do jednego z najważniejszych wydarzeń w
Europie, poświęconych sztukom performatywnym. Od kilku lat każda edycja ma swój idiom, czyli
wątek przewodni. Dla ostatnich edycji były to: Azja, Człowiek-Maszyna i Ameryka Południowa.
Ważną częścią jest scena muzyczna, na której w ciągu 25-letniej historii festiwalu wystąpili między
innymi: Kraftwerk, Portishead, Elvis Costello, Faith No More, Voo-Voo, Leningrad Cowboys, Damon
Albarn i wielu innych.

Więcej informacji

2. Ethno Port Festival

Kiedy? Czerwiec
Jak długo? Trzy dni
Gdzie? Dziedzińce i sale koncertowe Centrum
Kultury Zamek

Ethno Port jest muzyczną przystanią, do której zawijają przybysze z całego świata. To wielkie święto
muzyki etnicznej co roku okupuje szczyty rankingów najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie.
Przez trzy czerwcowe dni Poznań wypełniają dźwięki ze wszystkich zakątków świata. Otwartość i
radość ze wspólnego muzykowania to wyróżniki tego wydarzenia. Podczas festiwalu odbywają się
także warsztaty i spotkania z muzykami, antropologami kulturowymi i znawcami muzyki ludowej.

Więcej informacji

3. Enter Music Festival

Kiedy? Czerwiec
Jak długo? Dwa dni
Gdzie? Nad Jeziorem Strzeszyńskim

Enter Music Festival jest wydarzeniem, które zachwyci nie tylko miłośników jazzu, do których jest
kierowany w pierwszej kolejności. Plenerowa scena, ustawiona nad Jeziorem Kierskim gościła już
muzyków z Europy, Afryki czy Ameryki Południowej. Za tak różnorodny program odpowiada
utalentowany pianista Leszek Możdżer. Dobór wykonawców i scena nad samą wodą wśród zieleni
sprawiają, że Enter jest świetnym pomysłem na dwa czerwcowe wieczory w Poznaniu.

Więcej informacji

4. Animator Festival

Kiedy? Lipiec
Jak długo? Około tygodnia
Gdzie? Centrum Kultury Zamek i Pawilona
Nowa Gazownia

Animator jest festiwalem filmowym, choć nietypowym, bo skupionym na animacji. Program jest
najlepszym dowodem, że wrzucenie wszystkich takich filmów do szuflady z etykietką „kreskówki dla
dzieci” jest grubym nieporozumieniem. Podczas festiwalowego tygodnia odbywają się liczne
warsztaty poświęcone tworzeniu i rozmaitym technikom animacji, udźwiękowieniu filmów czy
teledyskom. Najważniejsze są oczywiście same filmy, które biorą udział w konkursie.

Więcej informacji

5. Dancing Poznań

Kiedy? Sierpień
Jak długo? Tydzień
Gdzie? Polski Teatr Tańca i różne lokalizacje w
Poznaniu

Dancing Poznań – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca i Warsztaty Taneczne to dziesiątki
spektakli, a także zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby w każdym wieku i na każdym poziomie
umiejętności tanecznych. Dzięki instruktorom z całego świata można poznać całe spektrum stylów
tanecznych.

Więcej informacji

6. Poznań Baroque

Kiedy? Październik
Jak długo? Tydzień
Gdzie? Centrum Kultury Zamek i inne sale
koncertowe Poznania

Poznań Baroque został poświęcony muzyce dawnej, która od lat ma silną markę w Poznaniu. Choć
wiele osób pomyśli, że to niszowa impreza dla wtajemniczonych, to bardzo szybko podbiła serca
publiczności. Energii, luzu i radości z muzykowania występującym artystom mogłaby pozazdrościć
niejedna gwiazda rocka. Ambicją twórców festiwalu jest prezentacja możliwie różnorodnego wyboru
dzieł: poczynając od ponadczasowych nazwisk, jak Bach czy Vivaldi, po zapomnianych mistrzów
baroku. Doborowi kompozycji towarzyszy równie staranny dobór wykonawców, często wykonujących
muzykę dawną w zaskakujących interpretacjach. Festiwalowi towarzyszy bogaty program
warsztatów i spotkań dla dzieci i dorosłych, których celem jest przybliżenie baroku.

Więcej informacji

7. Made in Chicago

Kiedy? Listopad
Jak długo? Cztery Dni
Gdzie? Centrum Kultury Zamek, Scena na
piętrze, Pawilon Nowa Gazownia

Made in Chicago to kolejna propozycja dla fanów jazzu. To jedyny bodaj festiwal realizowany we
współpracy z Jazz Institute of Chicago. Co roku do Poznania przybywa kilkunastu muzyków z
„Wietrznego Miasta”, reprezentujących wszystkie pokolenia, by przedstawić swój rozimprowizowany
program. To unikatowe wydarzenie trwale wpisało się do kalendarza miasta, a chicagowscy muzycy
czują się w Poznaniu jak u siebie. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że często tu powracają,
koncertując z polskimi jazzmanami.

Więcej informacji

8. Off Cinema

Kiedy? Listopad
Jak długo? Prawie tydzień
Gdzie? Centrum Kultury Zamek

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Off Cinema przyciąga do Poznania miłośników filmów
dokumentalnych. Często poruszająca tematyka, zaskakująca forma stają się oknem na świat –
zarówno ten daleki, jak i bliski, choć niedostrzegany.
Główną częścią festiwalu jest konkurs, w którym twórcy filmów walczą o statuetkę „Zamku”. Obok
niego odbywają się liczne pokazy specjalne, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, wykłady i
dyskusje.

Więcej informacji

9. Nostalgia Festival

Kiedy? Listopad
Jak długo? Trzy dni
Gdzie? Sale koncertowe, kościoły i inne
przestrzenie Poznania

Nostalgia Festival to młodsze rodzeństwo Festiwalu Malta. Organizatorem obu jest Fundacja Malta.
To jesienne wydarzenie ze względu na swoją skalę i program stanowi symboliczne zamknięcie
sezonu kulturalnego w Poznaniu. Nostalgia jest poświęcona muzyce kameralnej, często czerpiącej z
tradycji i kultury ludowej. Jednak w programie znajdują się także zaskakujące wydarzenia z
pogranicza happeningu i spektaklu teatralnego.

Więcej informacji

Ciągle mało? Warto sprawdzić także te wydarzenia...

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino
Kiedy? Przełom listopada i grudnia / Jak długo? Tydzień / Gdzie? Sale kinowe i inne miejsca w
Poznaniu
Podczas festiwalu prezentowane są filmy stworzone dla, a często także przez młodych widzów.
Zrywając z wieloma stereotypami pokazuje świat dzieci i młodzieży.
Więcej informacji

Akademia Gitary: Festiwal
Kiedy? Przełom sierpnia i września / Jak długo? Ponad dwa tygodnie / Gdzie? Poznań i
Wielkopolska
To wydarzenie jest dowodem na to, że gitara ma znacznie więcej do zaoferowania słuchaczom, niż
popisy rockowych wirtuozów. Festiwal jest pretekstem do wycieczki poza miasto, odbywa się bowiem
także w regionie.
Więcej informacji

Pyrkon Poznański Festiwal Fantastyki
Kiedy? Marzec / Jak długo? Trzy dni / Gdzie? Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pyrkon to impreza kultowa. Powoduje, że zakrzywiony zostaje czas oraz przestrzeń, a granice
wyobraźni zostają przekroczone. Filmy, literatura, komiks, gry – wszystko związane z sf i fantasy...
Więcej informacji

Short Waves Festival
Kiedy? Marzec-kwiecień / Jak długo? Trzy tygodnie / Gdzie? Centrum Kultury Zamek
Festiwal Short Waves jest przeglądem i konkursem filmów krótkometrażowych. Daj się zaskoczyć jak
wiele można opowiedzieć w krótkim czasie.
Więcej informacji

Mediations Biennale
Kiedy? Wrzesień i październik / Jak długo? Ponad miesiąc / Gdzie? Centrum Kultury Zamek,
galeria i przestrzenie Poznania
Odbywający się co dwa lata festiwal sztuki współczesnej, przyciąga artystów z całego świata. Jedno z
ważniejszych tego typu wydarzeń w Europie.
Więcej informacji

