Styczeń w Poznaniu

Styczeń w Poznaniu nie będzie nudny. Jazzowe koncerty zapewnią rozrywkę w mroźne wieczory.
Punktem kulminacyjnym miesiąca będzie zdecydowanie 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który tradycyjnie odbędzie się przed Centrum Kultury Zamek. Co jeszcze wydarzy się w
styczniu w Poznaniu?

Jazz z Wami zaprasza - premiera Jerzy Milian Music for MR. Fortuna
07.01.2017, godz. 20.00

Miejsce: Scena na Piętrze, Masztalarska 8, Poznań

Festiwal Jazz z Wami, Stowarzyszenie Jazz Poznań, Estrada Poznańska i Miasto Poznań pragną
zaprosić na wyjątkowe wydarzenie. Premiera koncertowa muzyki skomponowanej przez
legendarnego kompozytora i wibrafonistę jazzowego Jerzego Miliana dla Macieja Fortuny – utwór na
trio jazzowe i kwartet smyczkowy.
Na program koncertu złożą się ponadto wybrane przez Fortunę kompozycje Jerzego Miliana
starannie wyselekcjonowane spośród nagrań zgromadzonych w archiwach poznańskiego Radia
Merkury.

Więcej informacji
Facebook

Koncert Kayah Świątecznie

12.01.2017, godz. 20.30
Miejsce: Scena na Piętrze, ul. Masztalarska 8, Poznań

Klimatyczny koncert Kayah, podczas którego można będzie posłuchać najpiękniejszych kolęd oraz
autorskich kompozycji artystki. Świąteczno-noworoczna trasa koncertowa Kayah, to chęć
przeniesienia najnowszej płyty artystki "Gdy pada śnieg" na deski scen w Polsce i jednocześnie chęć
spotkania się z fanami w ten cudowny zimowy okołoświąteczny okres. To doskonała propozycja dla
wszystkich, którzy uwielbiają wprowadzić się w bożonarodzeniowy nastrój piękną muzyką.

Więcej informacji o koncercie.

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
15.01.2017, od godziny 10.00

Miejsce: Plac Mickiewicza, Centrum Kultury Zamek (ul. Św. Marcin 80/82)

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w tym roku po raz 25. Tradycyjnie
poznański finał będzie odbywał się przed Centrum Kultury Zamek oraz na placu Mickiewicza. W
czasie finału możemy spodziewać się pokazów służb mundurowych, kiermaszu mediów, licznych

koncertów oraz Światełka do nieba - pokazu sztucznych ogni.

Zobacz dokładny program 25. finału WOŚP

JazZamek #4 / Robert Mitchell Trio - koncert
22.01.2017, godz. 19.00

Miejsce: Sala Wielka, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Robert Mitchell prezentuje nowy zespół i projekt. Artysta rozwija tutaj koncepcje muzyczne z
monumentalnej „Inwokacji”
(utworu na chór i kwartet jazzowy), ale w formacie tria mają one bardzo intymne brzmienie. Mitchell
odnosi się do problemów związanych z nierównością i podziałami, migracją, nieustannym dążeniem
do pokoju... Usłyszymy muzykę inspirowaną wolnością, groovem, Ubuntu, zaufaniem, miłością i
utratą, a także wpływy latynoskie, wolną formę, funk, fusion, inspirację płynącą z poezji bitników, hip
hopu i jeszcze więcej. „A Vigil for Justice, a Vigil for Peace” jest nagraniem w formacie tria
pianistycznego z udziałem powiązanego z ECM producenta i muzyka Milesa Boulda, z użyciem słowa
mówionego ‒ płyta zostanie wydana w 2017 roku.

Więcej informacji o koncercie
Facebook

234 metry kwadratowe Poznania - wystawa

16.12.2016 - 31.08.2017

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27

Niezwykłe odkrycia przez stulecia schowane pod brukiem poznańskiej Starówki wyeksponowane
zostały w ceglanych podziemiach Pałacu Górków. Ekspozycja „234 metry kwadratowe Poznania”,
której kuratorem jest kierowniczka wykopalisk na Starym Rynku mgr Kateriny Zisopulu-Bleja jest
dostępna dla zwiedzających od 16 grudnia do 31 sierpnia!
Przyszłość to zrewitalizowane oblicze Starego Rynku. Zanim jednak przyjdzie nowe, warto pochylić
się nad tym co stare! Plany rewitalizacyjne wytworzyły dogodne warunki do przeprowadzenia badań
archeologicznych wyprzedzających przyszłą inwestycję.

Więcej informacji
Facebook

Zobacz także: 5 pomysłów na zimę w Poznaniu

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...

