Kultura

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami partnerów ósmej edycji naszej akcji! Zapraszamy do
Poznania w dniach 2-3 maja 2015. Lista jest na bieżąco uzupełniana więc zachęcamy do częstych
odwiedzin strony!

Teatr Nowy: Rynek Opowieści Jeżyckich
3 maja 2015, godz. 12.00-16.00, Rynek Jeżycki w Poznaniu
●
●
●
●

Czas trwania wydarzenia: 4 godziny
Czas trwania jednej opowieści: 10-12 minut
Miejsce: Rynek Jeżycki
Wstęp: wolny

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka
Jaśkowiaka.

Przestrzeń publiczną łatwo komentować zza kordonu teatralnych murów. Co jednak wydarzy się, gdy
przedstawienie przekroczy tę bezpieczną granicę? W październiku 2013 roku aktorzy skupieni wokół
projektu Jeżyce story. Posłuchaj miasta! ruszyli na podbój Rynku Jeżyckiego, by to sprawdzić.
Reakcja poznaniaków przerosła ich najśmielsze oczekiwania.

Dlatego w maju chcemy jeszcze raz spotkać się z mieszkańcami najpiękniejszej dzielnicy Poznania w
samym jej sercu, by pożegnać się oficjalnie z teatralnym serialem o Jeżycach. I by podziękować
Państwu – za inspirację, za wsparcie i za dobre sąsiedztwo.

3 maja aktorzy znów obejmą we władanie rynkowe stragany, z których – niczym lokalni kramarze –
serwować będą widzom krótkie, lecz elektryzujące opowieści prawdziwych mieszkańców jeżyckiego
świata: buntowników, lokatorów, graczy, kobiet… Zapraszamy!

Szcegóły programu i opis wydarzenia: Rynek Opowieści Jeżyckich PZPC 2015

Klub Blue Note: Koncert Moe - Maden/Öktem/Ersönmez (Turcja)
2 maja, godzina 20:00
ul. Kościuszki 79, 61-891 Poznań | tel. +48 61 851 04 08
e-mail: klub@bluenote.poznan.pl | www.bluenote.poznan.pl
Czołowi tureccy jazzmani grają współczesny jazz, w którym usłyszeć możemy fascynujące nawiązania
do tureckiej tradycji, ale także drum’n’bassu, punka, czy noise. Koncert jest również częścią
obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu.
Wstęp wolny

Klub Oczy: koncerty Me Myself And I (2.05) i Hatbreakers (3.05)
ul. Dominikańska 7a (pod Trochę Kultury, wejście od ul. Szewskiej), Poznań
facebook.com/oczypoznan

●

2 maja: Me Myself And I

Me Myself And I to jeden z najbardziej wyrazistych zespołów polskiej sceny muzycznej, z wieloma
sukcesami, uparcie realizujący swoją własną, konsekwentną ścieżkę kreacji dźwięku. To zespół
fascynujący, niepokojący, świeży i bardzo popularny, między innymi dzięki występowi w programie
"Mam Talent". Dotychczas wydali trzy płyty.
godzina 17:00: spotkanie z zespołem (wstęp bezpłatny)
godzina 19:00: koncert (bilety w cenie 25 zł 50 zł)

●

3 maja: Hatbreakers

Szerszej publiczności Hatbreakers znani są z udziału w programach telewizyjnych. W 2012 roku
byli w półfinale IV edycji „Must Be the Music”. W 2014 roku byli finalistami ostatniej jak dotąd
polskiej edycji X Factor. Własne aranżacje znanych przebojów zjednały im przychylność zarówno
jurorów, jak i fanów.
godzina 16:00: spotkanie z zespołem (wstęp bezpłatny)
godzina 19:00: koncert (bilety w cenie 20 zł 40 zł)

Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. +48 61 64 65 276 | e-mail: sekretariat@ckzamek.pl | www.zamek.poznan.pl
Podczas akcji "Poznań za pół ceny" będą dostępne następujące atrakcje:
●
●

bilety do Nowego Kina Pałacowego będą dostępne w cenie biletu ulgowego
bilety na wystawę World Press Photo w cenach 5 i 6 zł.

Zwiedzanie Ulicy Święty Marcin:
●
●

2.05 g. 13.30 / start Kościół Świętego Marcina / wstęp wolny
3.05 g. 13.30 / start Kościół Świętego Marcina / wstęp wolny

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem:
●
●
●
●

2.05 g. 12.00 Hol Wielki / bezpłatne wejściówki dostępne od 27.04 w kasie Centrum Kultury Zamek
2.05 g. 12.30 Hol Wielki / bezpłatne wejściówki dostępne od 27.04 w kasie Centrum Kultury Zamek
3.05 g. 12.00 Hol Wielki / bezpłatne wejściówki dostępne od 27.04 w kasie Centrum Kultury Zamek
3.05 g. 12.30 Hol Wielki / bezpłatne wejściówki dostępne od 27.04 w kasie Centrum Kultury Zamek

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
tel. +48 61 851 86 01 | e-mail: wm@wm.poznan.pl |
www.wm.poznan.pl

Sprzedaż wybranych wydawnictw i pamiątek z 50% rabatem będzie prowadzona w Salonie Posnania,
ul. Ratajczaka 44 oraz w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku.
●

Oferta wydawnictw

●

Oferta pamiątek miejskich

OFERT WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

