Listopad w Poznaniu

Listopad w Poznaniu nie będzie nudny. Interesujące wydarzenia będą zachęcały do
wychodzenia z domu pomimo niesprzyjającej aury. Najważniejszym wydarzeniem w tym
miesiącu bez wątpienia będą Imieniny Ulicy Święty Marcin, obchodzone hucznie jak co roku. W
jakie jeszcze wydarzenia będzie obfitował listopad?

Retro Motor Show
3-5.11.2017

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Zapraszamy wszystkich fanów klasycznej motoryzacji na jedyne w swoim rodzaju zakończenie
sezonu podczas Targów Pojazdów Zabytkowych RETRO MOTOR SHOW! Zobacz jak wyglądała
klasyczna motoryzacja XX wieku! Zaprezentujemy Wam najpiękniejsze, unikatowe okazy zabytkowe pojazdy, na widok których szybciej zabije Wasze serce, a w oku zakręci się łezka
poruszona wspomnieniami. Targi Pojazdów Zabytkowych RETRO MOTOR SHOW to
prezentacja kilkuset oldtimerów z minionej epoki. Tych dobrze nam znanych z rodzimej
produkcji, jak i modeli z całego motoryzacyjnego świata! Już w listopadzie klasyczna
motoryzacja ponownie zawładnie stolicą Wielkopolski, a targi klasyków RETRO MOTOR SHOW
przeniosą nas w czasie i pozwolą zobaczyć najpiękniejsze okazy motoryzacyjnej historii świata!

Więcej informacji...
Facebook

Imieniny Ulicy Św. Marcin
11.11.2017

Miejsce: Ulica Święty Marcin, Centrum Kultury Zamek

Więcej informacji: www.zamek.poznan.pl

Co roku 11 listopada Poznań wyprawia imieniny ulicy Święty Marcin - głównej arterii miasta. W
ten dzień można zjeść Rogala Świętomarcińskiego czy spotkać samego Świętego Marcina,
który w stroju rzymskiego legionisty na białym koniu prowadzi barwny korowód.
W tym roku świętomarciński korowód przemaszeruje od Ronda Kaponiera do Zamku (start
godzina 13:00). Pod Centrum Kultury Zamek nastąpi uroczyste przekazanie kluczy do miasta
Świętemu Marcinowi. Na scenie pojawią się zespoły Dikanda, Orkiestra Prowincjonalna
oraz Raz Dwa Trzy. Wspólna zabawa potrwa do godziny 21 i zakończy się pokazem sztucznych
ogni.

Więcej informacji...

Poznańskie Targi Piwne

16-18.11.2017

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

16-18 listopada 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, już po raz piąty
odbędą się Poznańskie Targi Piwne – największe piwne wydarzenie w Polsce! Odbywające się
od 2013 roku Poznańskie Targi Piwne to unikatowe wydarzenie. Radosna celebracja jednego z
najstarszych trunków na świecie przeplata się z profesjonalnym charakterem imprezy
targowej. To doskonała okazja, by poznać kulturę, historię, a także współczesny świat
rzemieślniczego piwa. Przez trzy dni uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z
tajnikami sztuki piwowarskiej, skosztować piwa z blisko 70 rzemieślniczych browarów, oraz
wysłuchać wielu ciekawych prelekcji na jego temat. Nie zabraknie też miodów pitnych i cydrów!
Więcej informacji...
Facebook

Nostalgia Festival Poznań
16-18.11.2017

Nostalgia Festival Poznań to wydarzenie, które poprzez muzykę sięga do narodowych korzeni
krajów Europy środkowej, wschodniej i południowej, łącząc je z motywami współczesnymi. Osią
10. Nostalgii będzie temat pieśni — dawnej, współczesnej, dawnej interpretowanej
współcześnie i współczesnej stylizowaną na dawną, własnej i cudzej — pieśni wspólnej.

Więcej informacji...
Facebook

Rozwód Figara - Teatr Wielki w Poznaniu
24.11, 26.11.2017

Miejsce: Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, Poznań

To już ostatnia szansa, żeby zobaczyć ten znakomity spektakl w Poznaniu! Nominowany do
International Opera Awards 2017 w kategorii World Premiere „Rozwód Figara” Eleny Langer
24 i 26 listopada zaprezentujemy po raz ostatni w Teatrze Wielkim. Ta nawiązująca do historii
Figara, ale jednocześnie na wskroś nowoczesna opera powstała w koprodukcji Szkockiej Opery
Narodowej i Teatru Wielkiego w Genewie.

Więcej informacji...
Facebook

Frida Kahlo i Diego Rivera: Polski kontekst

28.09.2017-21.01.2018 (wernisaż 27.09)

Miejsce: Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Pod koniec września do Poznania zawitała pierwsza w Polsce wystawa prac Fridy Kahlo i Diego
Rivery. Centrum Kultury ZAMEK, w którym prezentowane są dzieła Fridy Kahlo oraz
towarzyszące wystawy, przygotowało dodatkowe atrakcje dla zwiedzających.

Dowiedz się więcej o wystawie...
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