W tym tygodniu polecamy

Co tydzień proponujemy wybór wydarzeń dziejących się w Poznaniu lub jego okolicach. Czasem są to
koncerty światowych gwiazd, a czasem lokalne imprezy, które są pretekstem, by poczuć klimat
miasta.

Poznań Design Festiwal
11-18.05.2018

Miejsce: różne lokalizacje

Od 11 do 18 maja 2018 roku odbędzie się Poznań Design Festiwal pod hasłem “Bioróżnorodność”.
Na wydarzenie składają się wystawy, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania, prelekcje i spacery
badawcze.
Organizatorzy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że wyzwania związane z ochroną
środowiska, zmianami klimatu i produkcją żywności dotyczą także Poznania. Ważne jest także to, że
sami możemy podejmować działania, często lokalne, które pozytywnie zmieniają otoczenie wokół nas
i pozwalają nam współistnieć razem z przyrodą w mieście.

Dowiedz się więcej...
Facebook

Pyrkon

18-20.05.2018

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Pyrkon to bogactwo wyboru i miejsce pełne różnorodności – dziesiątki sal wypełnionych warsztatami,
wykładami, wystawami, konkursami i pokazami cosplay. W najbliższej edycji będziemy mieli do
dyspozycji ponad 14 000 m2 powierzchni wystawienniczej z książkami, komiksami, odzieżą,
gadżetami i wszystkim, co kochają geeki. Festiwal posiada bogatą tradycję – w 2018 roku będzie
miała miejsce już XVIII edycja.

Dowiedz się więcej...
Facebook

Poznań Air Show 2018
19-20.05.2018

Miejsce: teren Portu Lotniczego Ławica (od ulicy Lotniczej)

Najbliższe Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Poznań Air Show odbędą się w dniach 19-20 maja 2018
roku na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (wejście od ulicy Lotniczej). Kolejna edycja

wydarzenia to gwarancja mocnych lotniczych wrażeń i wielu naziemnych atrakcji, które bez
wątpienia zapewnią piloci o międzynarodowej renomie oraz liderzy branży lotniczej i partnerzy
wydarzenia.

Dowiedz się więcej...
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
w formacie 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 wyświetlania na ekranach i monitorach. Pobierz w
wersji pionowej lub poziomej.
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