Festiwale w 2020 roku

Poznań obfituje w wydarzenia kulturalne. Oto lista festiwali, na które wszyscy czekamy!
Z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem wydarzenia mogą zmieniać swoje daty lub zostać
odwołane.
Staramy się je uaktualniać, ale prosimy zachować czujność i sprawdzać strony organizatorów.

Ci, którzy sądzą, że w Poznaniu da się nudzić, powinni uważne prześledzić poniższą listę. Poznań
organizuje bowiem liczne festiwale - te kameralne, jak i spektakularne, w których może wziąć udział
nie tylko Polska, ale cały świat. Stolica Wielkopolski zagląda w różne zakamarki kultury, oferując
tym rozrywkę w niemal każdej kategorii. Swoje wydarzenie znajdą kinomani, melomani, amatorzy
gotowania czy artyści. My naszą selekcję podzieliliśmy na siedem typów, aby łatwiej było wam
odnaleźć interesującą tematykę. Nie zostaje nic, tylko zajrzeć w kalendarz i wybrać sobie dogodny
termin!

Uwaga! Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna nie jest organizatorem poniższych wydarzeń (z dwoma
wyjątkami). Lista ma charakter informacyjny, wszelkie zmiany prosimy śledzić przede wszystkim na stronach
podmiotów organizacyjnych.

Artystyczne | Branżowe | Filmowe | Kulinarne | Muzyczne | Rozrywkowe/nietypowe | Świąteczne

Artystyczne

Poznań Design Festiwal | 25.09.-3.10.2020 | Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.poznandesignfestiwal.pl | Facebook
Czy projektować można w zgodzie z naturą? W świecie niezliczonych przedmiotów, danych i
pomysłów można o tym zapomnieć. Poznań Design Festiwal poprzez warsztaty, spotkania i wystawy
prezentuje sposoby na tworzenie bez drastycznej i destrukcyjnej ingerencji w środowisko. Od trzech

lat skupia się na motywie żywiołów. Były już: Bioróżnorodność, Urzeczeni, Atmosfera. Czekamy na
tegoroczny temat! Całość odbywa się w przestrzeniach słynnego Starego Browaru, czyli Centrum
Handlu, Sztuki i Biznesu.

fot. Wojciech Mania

Festiwal Malta | 19-28.06.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.malta-festival.pl | Facebook

Po raz trzydziesty różne lokalizacje (te oczywiste jak i nietypowe) wypełnią się sztuką. Malta
Festiwal to bowiem spotkanie mieszkańców z teatrem, muzyką, filmem, słowem i sztukami
manualnymi. Wszystkiemu towarzyszą warsztaty, spektakle, animacje, koncerty, wiele z nich na
świeżym powietrzu. Malta co roku prezentuje bogaty program. Przyjedź i sprawdź!

źródło: www.fotoportal.poznan.pl

Festiwal Rękodzieła i Przedmiotów Artystycznych | 04-06.12.2020 | Międzynarodowe
Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14
www.festiwal.mtp.pl
Niedługo przed Świętami Bożego Narodzenia Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają
wystawców specjalizujących się w rękodzielnictwie. Można zakupić unikatowe ozdoby, prezenty, a
nawet podpatrzeć, jak wykonać je samemu!

źródło: www.festiwal.mtp.pl

Branżowe
Festiwal Podróżniczy "Na Szagę" | 30.01.- 02.02.2020 | Aula AWF, ul. Królowej
Jadwigi 27/39 ZAKOŃCZONE
www.festiwalnaszage.pl | Facebook
Seria spotkań z podróżnikami. Idealne dla miłośników egzotycznych, ale i lokalnych podróży.
Zaproszeni goście chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z dalekich wypraw do
krajów znanych i tych mniej, często niepozornych.

źródło: www.festiwalnaszage.pl

Tour Salon | 14-16.02.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14
ZAKOŃCZONE
www.tour-salon.pl | Facebook
Coroczne targi branży turystycznej, podczas których przedstawiciele prezentują swoje interesujące
oferty, a zainteresowani mogą zaczerpnąć inspiracji na kolejną (a może pierwszą) fantastyczną
podróż. Mottem tegorocznej edycji jest "Odkryj Smak Przygody". Nie zabraknie tam i nas reprezentacji PLOT, która pokaże gospodarza targów: Poznań i okolice. Wydarzeniem
towarzyszącym będzie ponownie festiwal "Śladami Marzeń".

fot. poznan.travel

PGA Poznań Game Arena | 9-11.10.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul.
Głogowska 14
www.gamearena.pl | Facebook
Wielki festiwal gier komputerowych, nowości i premier w cyberświecie. Nie brakuje również
planszówek czy gamerowskiego powrotu do przeszłości w strefie retro. Wydarzenie biletowane,
informacji szukać należy na stronie organizatora lub Międzynarodowych Targów Poznańskich.

źródło: www.fotoportal.poznan.pl

Viva Seniorzy! | 23-24.10.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska
14
www.vivaseniorzy.pl | Facebook
Targi skierowane do osób 50+. Tematyką dotyka zdrowia osób starszych (chętni mogą skorzystać z
darmowych konsultacji lekarskich lub poznać najnowsze trendy w leczeniach), odpowiedniej do
wieku aktywności (zajęcia, warsztaty), projektowania dla seniorów, pomocnej infrastruktury i życia
społecznego.

Retro Motor Show 23-25.10.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul.
Głogowska 14
www.retromotorshow.pl | Facebook
Targi wystawiennicze dla fanów motoryzacji XX wieku. Oldtimery, klasyki, unikaty - wszystko to do
zobaczenia jesienią w Poznaniu!

fot. Radosław Maciejewski

Filmowe

Short Waves Festival | 18-23.08.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.shortwaves.pl | Facebook
Short Waves Festival to najbardziej treściwy festiwal krótkiego kina w Polsce, którego 12. edycja
odbędzie się w dniach 17-22.03.2020 w Poznaniu. Pokazy filmowe, prestiżowe nagrody, program
edukacyjny i branżowy, klub festiwalowy. Na jaki temat? Społeczeństwo, kultura, film, sztuka
współczesna, taniec i muzyka, z uwzględnieniem zachodzących w nich przemian. Zajmuje
przestrzenie kinowe (ale nie tylko) w Poznaniu.

źródło: www.shortwaves.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR | Nowa data:
3-9.10.2020 | Poznań, różne lokalizacje
www.animator-festival.com | Facebook
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR to największy festiwal filmu
animowanego w Polsce. Podczas każdej edycji festiwalu prezentowanych jest ponad 300 filmów z
całego świata, w tym retrospektywy, przeglądy, premiery czy rzadko pokazywane dzieła pionierów
animacji. Odbywa się w różnych poznańskich kinach.

fot. Maciej Zakrzewski

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA | 13-18.10.2020 |
CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82
www.offcinema.ckzamek.pl | Facebook
Festiwal w formie międzynarodowego konkursu na najlepsze filmy dokumentalne - te długo, jak i
krótkometrażowe. Całość przeprowadzana w murach dawnego Zamku Cesarskiego, obecnie
Centrum Kultury Zamek.

źródło: www.fotoportal.poznan.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! | 29.11-06.12.2020 |
Poznań, różne lokalizacje

www.alekino.com | Facebook
Międzynarodowy konkursowy przegląd filmów skierowanych do młodej publiczności. Konkurujące
produkcje oglądać można w poznańskich salach kinowych, a zwycięskie filmy wybiera specjalne jury,
również takie złożone z małych krytyków.

źródło: www.alekino.com

Kulinarne

Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku | 13-16.08.2020 | Stary Rynek w Poznaniu
ZAKOŃCZONE
www.ofds.pl | Facebook
Niespieszny spacer pośród kramów pozwoli kulinarnie odwiedzić wiele zakątków Polski, skosztować
serów z Wielkopolski, Kaszub czy Podhala, nalewek z Kampinosu i Lubelszczyzny, ryb z Pomorza i
Mazur, wędlin o sękaczy z Podlasia, win z Lubuskiego i Dolnego Śląska oraz piw rzemieślniczych z
każdego zakątka kraju, zaopatrzyć się w miody, przetwory i prawdziwy chleb. Festiwal jednak to nie
tylko polskie smaki. Słodkości z Turcji i Armenii, herbaty ze Sri Lanki, przyprawy z całego świata,
czarne chleby i kindziuki z Litwy i tak dalej - wszystko to na Starym Rynku w Poznaniu.

fot. Jakub Pindych

Polagra Gastro i Polagra Food | 28.09 - 01.10.2020 | Międzynarodowe Targi
Poznańskie, ul. Głogowska 14
www.polagra-food.pl
Targi Polagra Food i Polagra Gastro (dwa różne wydarzenia w tym samym czasie!) to dla branży
spożywczej zwiastun trendów konsumenckich, kompleksowy przegląd ofert, ale też promocja polskiej
gospodarki. W ofercie wystawców: mięsa i wędliny, dodatki do żywności, zioła, przyprawy, produkty
mleczarskie - sery, kefiry, jogurty, mleko, wyroby piekarskie i cukiernicze - ciasta, castka, słodycze,
przetwory owocowo-warzywnych, wina, wódki i likiery oraz żywność ekologiczna.

fot. Fotobueno

Poznańskie Targi Piwne | 13-14.11.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul.

Głogowska 14
www.targipiwne.pl | Facebook
Zlot najlepszych browarów i producentów piwa kraftowego i miodów pitnych. W programie
degustacje, piwny maraton, koncert no i... dobra zabawa. Wszystko w halach Poznańskich Targów.

fot. Poznańskie Targi Piwne

Muzyczne

Enea Spring Break | 10-12.09.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.spring-break.pl | Facebook
Enea Spring Break Showcase Festival & Conference to pionierskie na polskim rynku wydarzenie –
impreza, w ramach której koncerty młodych obiecujących zespołów sąsiadują z warsztatami i
panelami dla uczestników!

fot. Piotr Galuhn

Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE | sierpień 2020 | Wielkopolska (w tym
Poznań), różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.festiwal.awf.poznan.pl
Kolejny folklorystyczny festiwal zbierający w jedno miejsce przedstawicieli wielu kultur i tradycji, a
wszystko zaprezentowane w formie tańca, śpiewu i muzyki. Wydarzeniu towarzyszy kolorowa,
rozśpiewana parada. Festiwal odbywa się w różnych miejscach Wielkopolski, w tym w Poznaniu.
Sprawdź zatem, bo być może "Integracje" zawitają do twojego miasta!

fot. Karolina Adamska

Akademia Gitary | sierpień/wrzesień 2020 | Poznań i okolice, różne lokalizacje
ZAKOŃCZONE
www.akademiagitary.pl | Facebook
Końcówka lata należy do gitary. Od ponad dekady festiwal wpisuje się w wielkopolski kalendarz
muzyczny jako pozycja obowiązkowa dla miłośników gitarowego brzmienia. To nie tylko koncerty czy
inicjatywy edukacyjne i społeczne, ale również nadzwyczajna okazja do podjęcia swoistego dialogu
między publicznością a muzykami wielu pokoleń i narodowości. Festiwalowe wydarzenia łączy idea,
która podkreśla wrażliwość na zróżnicowane potrzeby słuchaczy. Każdy będzie mógł zaznajomić się

możliwościami gitary: od gatunków muzycznych po praktyki wykonawcze; gdzie będzie mógł
odnaleźć przestrzeń, w której zaangażuje się tak, jak potrafi.

źródło: www.fotoportal.poznan.pl

Cały Poznań Ukulele | 5.06-19.09.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.calypoznanukulele.pl | Facebook
Festiwal muzyczny w całości poświęcony czarującemu instrumentowi jakim jest ukulele. W jego czasie
można posłuchać ukulelowych wariacji oraz samemu nauczyć się grać na tym czarującym
instrumencie! Tym razem organizatorzy zaszaleli i ich festiwal potrwa CAŁE lato.

źródło: www.calypoznanukulele.pl

Rozrywkowe, nietypowe
Poznańskie Targi Książki | 6-8.03.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul.
Głogowska 14 ZAKOŃCZONE
www.targiksiazki.pl
Nowości wydawnicze i klasyki literatury znajdziesz na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Idealne miejsce i czas dla moli książkowych.

źródło: www.targiksiazki.pl

Poznań za pół ceny | 02-10.05.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.poznanzapolceny.pl | Facebook
Znane wydarzenia z serii "...za pół", kiedy to poznańskie obiekty gastronomiczne, noclegowe,
muzealne i rekreacyjne tną ceny. Okolice majowego weekendu stają się wtedy bardziej atrakcyjne.
Wydarzenie co roku przyciąga tysiące turystów z Polski i świata.

fot. Jakub Pindych

Noc Muzeów | 26.09.2020 | Poznań, różne lokalizacje
www.nocmuzeow.poznan.pl | Facebook
Chyba każdy wie, czym jest Noc Muzeów. To jedyna taka noc, kiedy muzea otwierają swoje drzwi do

późnych godzin nocnych, a wstęp do nich jest darmowy.

Festiwal Fantastyki Pyrkon | 10-12.07.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul.
Głogowska 14 ODWOŁANE
www.pyrkon.pl | Facebook
Największy konwent fantastyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich przez trzy dni spotykają się fani literatury, gier, filmów i seriali o tematyce
fantasy, horror, science-ficiton. W programie zawsze bogaty wybór stoisk, paneli graczy, prelekcji,
wykładów, konkursów, pokazów, nowości. Uczestnicy podczas festiwalu prześcigają się w pomysłach
na przebranie. Jeśli chcesz więć przenieść się do krainy fantasy, wbijaj do Poznania na Pyrkon.

fot. Jakub Pindych

Dni Twierdzy Poznań | 29-30.08.2020 | Poznań, różne lokalizacje ZAKOŃCZONE
www.poznan.travel/pl/c/dni-twierdzy-poznan | Facebook
W czasach pruskich Poznań stał się twierdzą mającą chronić cesarstwo przed ewentualnymi
najazdami ze wschodu. Do dziś zachowało się wiele z 19 fortów otaczających niegdyś miasto Posen.
Część z nich zrujnowana, część jednak przywrócona do życia, jak choćby fort VII, w którym mieści
się Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Festiwal jest okazją do zwiewdzenia dostępnych fortów, ale i
innych militarnych obiektów jak schrony przeciwlotnicze czy atomowy.

fot. Sławek Wąchała

Świąteczne
fot. Norbert Zieliński

Jarmark Świętojański | 4-19.07.2020 | Stary Rynek w Poznaniu ZAKOŃCZONE
www.targowiska.com.pl | Facebook
Jarmark świętojański to okazja do powitania lata. Zakończone przesileniem wydarzenie przybiera
formę targu z wszelkimi dobrociami gastro i rękodzielniczymi.

źródło: www.fotoportal.poznan.pl

Imieniny Ulicy Święty Marcin | 11.11.2020 | ulica Święty Marcin w Poznaniu
www.ckzamek.pl
Sięgające starych tradycji święto, przypadające na 11 listopada. Równolegle do Dnia Niepodległości
na ulicy Święty Marcin odbywa się kolorowa, roztańczona parada pod przewodnictwem Świętego
Marcina, który u celu marszu odbiera od Prezydenta klucze do Miasta. Biesiady jednak więcej, bo
jest to dzień rogala świętomarcińskiego - znanego poznańskiego przysmaku. Na specjlanym z tej
okazji jarmarku znajdziesz i rogale, i inne pyszności. Wydarzenie zwieńcza wieczorny koncert i pokaz.

fot. Norbert Zieliński

Betlejem Poznańskie | listopad/grudzień 2020 | Plac Wolności i Stary Rynek w
Poznaniu
www.betlejempoznanskie.pl
Jeden z najlepszych jarmarków świątecznych w Europie. Plac Wolności i Stary Rynek zdobią
iluminacje, stoiska oferują rękodzieło, pyszne potrawy, grzane wino. Na Placu Wolności staje
diabelski młyn i mini park rozrywki. Całości towarzyszą koncerty. Jarmark startuje tuż po Imieninach
Ulicy Święty Marcin, a zatem już w połowie listopada! I choć przed samymi świątami znika, koło
zostaje z nami na dłużej. W czasie Poznańskiego Betlejem odbywa się również Festiwal Rzeźby
Lodowej.

fot. Norbert Zieliński

Festiwal Rzeźby Lodowej POZnan Ice Festival | grudzień 2020 | Stary Rynek w
Pozananiu
www.icefestival.pl
POZnan Ice Festival przybiera formę międzynarodowego konkursu na najpiękniejszą rzeźbę
wykonaną z lodowych bloków. Pary złożone z artystów z całego świata walczą w dwóch kategoriach:
speed ice carving, czyli rzeźbienie na czas według wzoru oraz konkurs główny, na który wszyscy
czekają by dowiedzieć się, jak wygląda najpiękniejszy lodowy posąg roku.

fot. Adam Kostecki

