Kwiecień w Poznaniu

Kwiecień zapowiada się w Poznaniu bardzo intensywnie. Miłośnicy motoryzacji będą zachwyceni
kolejną edycją Poznań Motor Show. Największymi i najważniejszymi wydarzeniami kwietnia będą
zdecydowanie Enea Spring Break oraz "Poznań za poł ceny", organizowany w tym roku po raz
jedenasty. Co jeszcze wydarzy się w kwietniu? Zapraszamy do lektury.

Poznań Motor Show 2018
5-8.04.2018

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań Motor Show 2018 to największe targi motoryzacyjne w Polsce i czwarte w Europie. To
obowiązkowe wydarzenie dla każdego pasjonata motoryzacji. Tegoroczna edycja odsłoni przed Wami
pojazdy w ramach czterech salonów - samochodowego, motocyklowego, caravaningowego oraz
ciężarowego. Niezliczona liczba atrakcji, międzynarodowych i polskich premier oraz wydarzeń
towarzyszących m.in. pokazów stuntu, torów offroad czy car tuningu podkreśla niepowtarzalny
charakter wydarzenia.

Więcej informacji...
Facebook

Wystawa "Beksiński nieznany"
23.03-30.04.2018

Miejsce: Stary Browar, Galeria na Dziedzińcu Sztuki

Wystawa „Beksiński nieznany” w Galerii na Dziedzińcu Sztuki w Starym Browarze
Zbiór ponad stu prac Zdzisława Beksińskiego – fotografii, fotomontaży i grafik komputerowych,
będzie można obejrzeć podczas wystawy artysty w dniach od 23 marca do 30 kwietnia. Wystawa
odbędzie się w Galerii na Dziedzińcu Sztuki w Starym Browarze w Poznaniu. Wydarzeniu
towarzyszyć będą m. in. wykłady multimedialne, prezentacje filmów dokumentalnych o artyście oraz
pokazy VR (wirtualnej rzeczywistości).

Bilety: 10 zł, 15 zł, 19,99 zł

Więcej informacji...

Era Jazzu: Aquanet Jazz Festival

11-15.04.2018

Miejsce: różne lokalizacje

Era Jazzu to nie tylko koncerty, ale także specjalnie przygotowane kompozycje oraz wydawnictwa. To
koncerty z udziałem światowych gwiazd, projekty specjalne, CD-katalogi oraz doroczne nagrody
Ery Jazzu. Impreza cieszy się ogromnym powodzeniem, wspaniałymi recenzjami oraz doskonałymi
opiniami. Festiwalowa Era Jazzu to wydarzenie, które bardzo mocno wpisało się w artystyczny
koloryt Poznania.

Klubowe koncerty, galowe recitale w prestiżowych salach oraz okolicznościowe wydawnictwa i
projekty specjalne, doroczna nagroda Ery Jazzu to najważniejsze propozycje wiosennego
festiwalu Era Jazzu. Partnerem Strategicznym Ery Jazzu jest Aquanet S.A.; projekt realizowany jest
przy współpracy Miasta Poznania.

Więcej informacji
Facebook

Enea Spring Break 2018

19-21.04.2018

Miejsce: Plac Wolności oraz różne lokalizacje

Spring Break Showcase Festival & Conference to pionierskie na polskim rynku wydarzenie – impreza,
w ramach której koncerty młodych obiecujących zespołów sąsiadują z warsztatami i panelami dla
uczestników!
Trwająca trzy dni impreza ma służyć prezentacji młodych, w tym także wielkopolskich, zespołów
zarówno publiczności, jak i wpływowym osobom ze środowiska muzycznego.
Podobnie jak w ubiegłym roku, największa scena podczas Enea Spring Break zlokalizowana będzie
na pl. Wolności. Każdy, kto kupi festiwalowy karnet, będzie miał wstęp na koncerty odbywające się w
tym miejscu. Posiadacze karnetów będą mogli również uczestniczyć w wydarzeniach
organizowanych w kilkunastu innych lokalizacjach (o wstępie decydować będzie pojemność klubu).
Wśród wykonawców usłyszymy między innymi: Kortez, Pro8l3m, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski, Albo
Inaczej 2, Coma, Otsochodzi, Grubson, LemON, Natalia Kukulska czy Jazzband Młynarski-Masecki.

Więcej informacji...
Facebook

33. Dni Ułana

20-22.04.2018

Miejsce: Hipodrom Wola, Centrum miasta, Cytadela

Dni Ułana to okazja do podziwiania zawodów kawaleryjskich na Hipodromie Wola. To także festyn
wojskowy (sobota 21.04) oraz festyn rodzinny (Cytadela, niedziela 22.04). Nie można zapomnieć o
Uroczystym Apelu Poległych pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Więcej informacji...
Facebook

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

22-26.04.2018

Miejsce: różne lokalizacje

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to czterodniowe akademickie święto popularyzujące naukę i
sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju. W ciągu tych
czterech dni naukowcy z siedmiu poznańskich uczelni, Laboratorium Wyobraźni i poznańskiego
oddziału Polskiej Akademii Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy
ukazują uczestnikom świat pełen fascynujących zjawisk – świat, w którym nic nie jest takie, jak się
wydaje na pierwszy rzut oka, a nauka to zapierająca dech w piersiach przygoda, którą może przeżyć
każdy. Gościom w odkrywaniu, analizowaniu i tworzeniu towarzyszą najwyższej klasy specjaliści, by
dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i pasją.

W roku 2018 na gości Festiwalu czeka blisko 700 wyjątkowych spotkań z nauką i sztuką, w tym: o aż
150 interesujących wykładów, o ponad 300 warsztatów i laboratoriów, o więcej niż 100 pokazów i
prezentacji, o niemal 40 działań artystycznych: koncertów, wystaw i spektakli, o liczne niecodzienne
zajęcia sportowe, o wycieczki, konkursy, gry i wiele innych. Zaplanowane są ciekawe i rozwijające
zajęcia dla najmłodszych uczestników oraz pasjonujące, poszerzające wiedzę i umiejętności
wydarzenia dla osób dorosłych, w tym seniorów.

Dowiedz się więcej...
Facebook

Poznań za pół ceny 2018

28-29.04.2018

Miejsce: różne lokalizacje

Jedenasta edycja akcji "Poznań za pół ceny" odbędzie się w weekend 28-29 kwietnia otwierając w
Poznaniu długi majowy weekend! Na poznaniaków i turystów czeka unikalny program turystyczny,
który stał się znakiem rozpoznawczym akcji. To także zniżki u sprawdzonych partnerów,
reprezentujacych najważniejsze atrakcje turystyczne Poznania i okolic!

Weekend z "Poznaniem za pół ceny" to prawdziwa gratka dla miłośników aktywnego wypoczynku. W
programie można bowiem znaleźć między innymi zoo, palmiarnię, baseny, parki linowe, bowling czy
bilard. Odważni będą mogli spróbować swoich sił podczas warsztatów, kursów i animacji. Tak jak w
poprzednich edycjach akcji towarzyszyć będzie bogata oferta muzealna, kulturalna i
rekreacyjna.Turystów już dziś uspokajamy, że zniżki zaoferują także obiekty noclegowe wśród
których znajdą się zarówno budżetowe propozycje hostelowe, jak i luksusowe marki hoteli
sieciowych.

Więcej informacji...
Facebook

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 formatach 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 wyswiętlania na ekranach i monitorach. Pobierz w
wersji pionowej lub poziomej.

