Kultura

Kultura w Poznaniu to zarówno wielkie festiwale, jak i codzienne wydarzenie. Gdzie warto zaglądać
w poszukiwaniu kultury? W tych miejscach zawsze coś się dzieje.

Blue Note Poznań Jazz Club

Klub Blue Note powstał w lutym 1998 roku i do dziś pozostaje jednym z nielicznych miejsc w Polsce,
które regularnie organizują koncerty światowych gwiazd nurtów muzyki niekomercyjnej. Klub
położony jest w centrum Poznania, w piwnicach Centrum Kultury "Zamek".

Kinoteatr Apollo

Kinoteatr działający w Poznaniu od ponad stu lat, otwarty na nowo w 2005 roku po gruntownym
remoncie. "Apollo" posiada dwie nowoczesne sale kinowe, większa jest również profesjonalną sceną
teatralno - widowiskową i może pomieścić 390 widzów. Kino stawia przede wszystkim na ambitne
filmy polskie, europejskie i światowe, sięga też do nieśmiertelnej klasyki filmowej.

Klub Dragon

Miejsce, które łączy atmosferę i funkcje "wyspiarskiego" pubu oraz hiszpańskiego klubu z ambitnym
programem kulturalnym tuż przy poznańskim Starym Rynku.

Klub Eskulap

Eskulap to kultowy poznański klub muzyczny, istniejący od 1979 roku. Od lat cieszący się
nieustannym powodzeniem klub, mieści się, nieco z dala od ścisłego centrum Poznania, w sąsiedztwie
akademików Uniwersytetu Medycznego.

Meskalina

Klubokawiarnia z niepowtarzalną atmosferą mieszcząca się w samym sercu Poznania, w
modernistycznym budynku Galerii Arsenał na środku Starego Rynku.

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański

Polski Teatr Tańca to teatr, który charakteryzuje przekraczanie granic rodzajowych, technicznych i
stylistycznych. Atrakcyjna oferta repertuarowa, nowy oryginalny język tańca i współczesna forma
teatralna proponowane przez poznański zespół, spotykają się z uznaniem widzów na całym świecie.

Teatr Animacji

Teatr z repertuarem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży - dominuje klasyka baśniowa i sztuki
współczesne. Ciekawe przedstawienia i partnerskie traktowanie młodych widzów pozwalają na
rozwijanie wyobraźni i samodzielnego myślenia. W przyszłym roku Teatr Animacji świętować będzie
jubileusz 70-lecia istnienia.

Teatr Muzyczny

Państwowa Operetka Poznańska zapoczątkowała swą działalność artystyczną wiosną 1956 roku.
Współcześnie Teatr Muzyczny stara się działać w szerokim zakresie - od klasycznej operetki, poprzez
koncerty, wieczory muzyczno - poetyckie, spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży, po musicale.

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego

Chyba najbardziej znany i najczęściej odwiedzany teatr w Poznaniu. Imienia aktora, który zmarł na
jego deskach w trakcie jednej z prób do przedstawienia. Swoją sławę zawdzięcza zapadającym w
pamięć sztukom i utrzymywaniu bliskiej relacji z widzami (na przykład cykl przedstawień związanych z
dzielnicą Jeżyce i współtworzenie sztuki przez publiczność).

Teatr Ósmego Dnia

Teatr alternatywny w Poznaniu, założony w 1964 roku jako Studencki Teatr Poezji "Ósmego Dnia".
Przez lata działania zespół rozwinął własną metodę pracy nad przedstawieniem, której istotą jest
opanowana do perfekcji technika aktorskiej improwizacji.

Teatr Polski

Najstarszy teatr w Poznaniu działający nieprzerwanie w pierwotnym gmachu, powstały w 1875 roku w
czasie zaborów. Teatr Polski realizuje zarówno prapremiery polskie i zagraniczne oraz współczesne
reinterpretacje literackiej klasyki narodowej i światowej, jak i prezentuje małoobsadowe spektakle
współczesnej najnowszej dramaturgii

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

Istnienie sceny operowej w Poznaniu jest kontynuacją bogatej tradycji, kiedy podróżujące włoskie
trupy teatralne, prezentowały tu komedie, pantomimy i opery. W sierpniu 1919 roku spektaklem
"Halki" Stanisława Moniuszki, którego imię później nadano Operze, zainaugurowano działalność Teatru
Wielkiego.

Więcej wydarzeń

Więcej wydarzeń kulturalnych w dziale Wydarzenia.

Więcej kultury

Więcej obiektów kultury na naszej interaktywnej mapie tutaj.

