Marzec w Poznaniu

Marzec w Poznaniu zapowiada się bardzo ciekawie. W pierwszą niedzielę miesiąca (4.03) warto
wziąć udział w obchodach Kaziuka Wileńskiego. Na Starym Rynku pojawi się Kiermasz Kaziukowy,
planowane są także dodatkowe atrakcje. Na uwagę zasługuje na pewno Short Waves Festival 2018,
festiwal filmów krótkometrażowych.

Kaziuk Wileński 2018
04.03.2018, 10:00-16:00

Miejsce: Stary Rynek, Fara Poznańska, Aula Szkoły Muzycznej

Kaziuki to uroczystości ku czci świętego Kazimierza Patrona Polski i Litwy. W tym roku odbędą się
one w Poznaniu po raz 25. Ich organizatorem jest Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej.
Na Starym Rynku pojawi się Kiermasz Kaziukowy, a na nim: czarny wileński chleb, palmy,
obwarzanki, bliny, cepeliny oraz wyroby rękodzieła ludowego.
W programie znajdą się także przemarsz Orszaku Jagiellonów, wręczenie nagrody Żurawina oraz

liczne koncerty.

Więcej informacji
Facebook

arena DESIGN 2018
6-9.03.2018

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

arena DESIGN to międzynarodowe wydarzenie dedykowane tematyce współczesnego wzornictwa,
projektowania przemysłowego i architektury. Poznańskie spotkanie świata designu i biznesu tworzą
inspirujące wystawy, wykłady znamienitych gości, prezentacje, dyskusje, a także prestiżowy konkurs
TOP DESIGN award na doskonałe wzorniczo produkty.

Dowiedz się więcej...
Facebook

14 Maniacka Dziesiątka 2018
11.03.2018

Miejsce: Jezioro Maltańskie

W niedzielę, 11 marca, wokół Jeziora Malta, odbędzie się 14. edycja biegu Maniacka Dziesiątka.
Dystans: 10 km.

Dowiedz się więcej...
Facebook

Short Waves Festival 2018

20-25.03.2018

Miejsce: różne lokalizacje w Poznaniu

Short Waves Festival to sieć filmowych wydarzeń, rozproszonych w przestrzeni miejskiej. Ich
trzonem są pokazy konkursowe. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „beyond borders”,
które odnosi się zarówno do procesu zacierania się granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz
odbiorcami i aktywnymi użytkownikami kultury.

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...

Za drzwiami karczmy... - szemrane rozrywki w XIV-XVII wieku
15.11.2017 - 31.03.2018

Miejsce: Rezerwat Archeologiczny "Genius loci", Ostrów Tumski, ul. ks. I. Posadzego 3,
Poznań

Za drzwiami karczmy... będziemy mogli odkryć nową ekspozycję czasową mającą przez kilka
miesięcy poić swym urokiem przybyłych do Rezerwatu gości. Po zakupie biletu zwiedzający z
przyjemnością przełkną każdy haust średniowiecznej i nowożytnej tradycji biesiadowania. Nowa
wystawa czasowa pozwoli ona poznać historię staropolskich iście hedonistycznych nawyków, ale
także ku przestrodze zgani każdego lekkoducha gotowego rzucić się w nurt lekkiego bytu.

"Nie samą pracą człowiek żyje" - okazuje się, że to powiedzenie aktualne jest od stuleci. W wolnym
czasie ludzie uwielbiają dobrze się zabawić. Jak to robiono przed wiekami? Spożywanie alkoholu,

palenie tytoniu, gry hazardowe oraz uciechy cielesne to przyjemności czekające na każdego, kto
odwiedzał dawne oberże.

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 formatach ebook. Dowiedz się więcej...

zdjęcie główne: Fotobueno / Arena Design

