Festiwalowy czerwiec w Poznaniu

Poznań ma do zaoferowania coś na każda porę roku. Jednak to właśnie czerwiec jest wyjątkowy, bo
właśnie w tym miesiącu odbywają się jedne z najciekawszych wydarzeń w roku. Proponujemy kilka z
nich.

Enter Enea Festival
2-3 czerwca 2015, Jezioro Strzeszyńskie

Ten festiwal to dwudniowe święto jazzu i okolic, odbywające się nad brzegiem Jeziora
Strzeszyńskiego. Za dobór repertuaru odpowiada Leszek Możdżer, który od samego początku
istnienia festiwalu jest jego dyrektorem artystycznym.
W tym roku muzyce będzie towarzyszyć słowo. Odniesienia literackie będą czytelne zwłaszcza
pierwszego dnia, gdy zaprezentowany zostanie „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” Mirona
Białoszewskiego w muzycznej interpretacji Mateusza Pospieszalskiego. Natomiast zaraz po nim
obrazoburczy poemat Juliana Tuwima „Bal w operze”, do którego muzykę skomponował Leszek
Możdżer. Na scenie pojawią się także goście specjalni: Anna Maria Jopek, Adam Nowak z zespołu
Raz-Dwa-Trzy oraz aktorzy Teatru Capitol.
Podczas piątej edycji festiwalu pojawią się na scenie także Atom String Quartet z towarzyszeniem
Leszka Możdżera i Dominika Bukowskiego, utalentowany niemiecki pianista Michael Wollny z
zespołem, Ambrose Akinmusire Quartet oraz Sorin Zlat Trio.
Więcej informacji: www.enterfestival.pl

Ethno Port Festival
11-14 czerwca 2015, Centrum Kultury Zamek

Do poznańskiego Ethno Portu będzie można zawinąć już po raz ósmy. Festiwal zapracował sobie na
reputację jednego z najciekawszych w Europie wydarzeń związanych z muzyką świata. Dowodem na
to jest między innymi obecność w rankingu magazynu Songlines.

Główną część programu stanowią koncerty (w tym przynajmniej jeden dziennie na scenie na trawie z
wstępem wolnym) wykonawców z kilku kontynentów: Afryki, Ameryki Południowej i Europy. Jednak
towarzyszą im rozmaite wydarzenia: warsztaty, spotkania, projekcje filmów i imprezy, których
wspólnym mianownikiem w tym roku jest hasło „Wszyscy jesteśmy migrantami”.
Jak sami organizatorzy podkreślają, bardzo duży wpływ na sukces Ethno Portu mają entuzjazm i
wzajemne zaufanie pomiędzy muzykami a publicznością.
Scenerię koncertu stanowi monumentalny zamek niemieckiego cesarza Wilhelma II. Zbudowany
ledwie 100 lat temu, co wśród zamków czyni go najmłodszym w Europie.
Więcej informacji: www.ethnoport.pl

Aero Festival

13-14 czerwca 2015, Port Lotniczy Poznań-Ławica

Aerofestival 2015 to międzynarodowe pokazy lotnicze w zupełnie nowej odsłonie. Na program tej
dwudniowej imprezy składają się nie tylko pokazy akrobacyjne najlepszych pilotów świata. Będzie
można także obejrzeć z bliska samoloty i inne latające maszyny. Zarówno te najnowocześniej, jak i
zabytkowe. Całość uzupełnią koncerty. Wszystkie wydarzenia odbędą się na terenie Portu Lotniczego
Poznań-Ławica.
Więcej informacji: www.aerofestival.pl

Malta Festival Poznań
8-28 czerwca 2015

Czy trzeba przedstawiać najsłynniejszy poznański festiwal, czyli Maltę? Trzeba, bo za każdym razem
jest on inny i ten stan zmienności trwa już od 25 lat. Rozpoczął się jako święto teatru ulicznego. Dziś
trwa blisko miesiąc i trudno znaleźć dziedzinę sztuki, z którą by się nie zmierzył. Coraz istotniejszą
częścią programu są także interwencje w przestrzeń społeczną miasta.
Idiomem tegorocznej, jubileuszowej edycji jest „Nowy ład światowy”, a jej kuratorem Tim Etchells.
Wśród 250 wydarzeń trudno wskazać te najlepsze, czy najważniejsze. Jednak warto wspomnieć
przynajmniej o dwóch z nich: premierze opery „Czarodziejska Góra” według powieści Tomasza
Manna w reżyserii Andrzeja Chyry i z muzyką Pawła Mykietyna oraz urodzinowym bezpłatnym

koncercie Michaela Nymana nad Jeziorem Maltańskim.
Więcej informacji: www.malta-festival.pl

Dni Twierdzy Poznań
20-21 czerwca 2015

Od początków swego istnienia Poznań był otaczany obronnymi wałami i murami. Natomiast przez
większość XIX wieku był pruską twierdzą – jedną z potężniejszych w Europie. Niektóre z fortów
zostały zamienione w parki, w innych znalazły swą siedzibę muzea. Kilkoma z nich opiekują się
stowarzyszenia miłośników fortyfikacji. Podczas „Dni Twierdzy Poznań” będzie można zobaczyć
kilkanaście obiektów, obejmujących okres od średniowiecza aż do zimnej wojny włącznie. W
programie znajduje się nie tylko zwiedzanie, ale także pokazy grup rekonstrukcyjnych i sprzętu
wojskowego, a także liczne dodatkowe atrakcje.
Więcej informacji: www.dnitwierdzypoznan.pl

Więcej informacji o poznańskich festiwalach >>

