Październik w Poznaniu

Październik minie w Poznaniu pod znakiem wielu interesujących wydarzeń, muzycznych, sportowych
oraz gastronomicznych. Przez cały październik trwać będzie Mediations Biennale, największa
wystawa sztuki współczesnej w Polsce. Po raz siedemnasty odbędzie się PKO Poznań Maraton.
Kolejny raz Poznań ugości Beer & Food Festival, wydarzenie idealne dla każdego konesera piwa i
dobrego jedzenia. Co jeszcze wydarzy się w październiku w Poznaniu?

5 Mediations Biennale Poznań
01-30.10.2016

Mediations Biennale odbędzie się w Poznaniu już po raz piąty. To największa wystawa sztuki
współczesnej w Polsce i jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. Tegoroczna edycja
zatytułowana Fundamental, odnosi się do pytań o wartości fundamentalne, niekoniecznie takie same
w obszarach różnych kultur. Pod wspólnymi pojęciami takimi jak: wolność, godność, więzi rodzinne,
kryją się różne systemy wartości, odniesienia kulturowe, czy religijne mające wielowiekową tradycję.
Na wystawach Mediations Biennale 2016 zobaczymy dzieła odnoszące się krytycznie do problemów
współczesności, wyrażających protest przeciw ideologii, przemocy, brutalizacji, dewastacji i
manipulacji, oraz prace poszukujące uniwersalnego piękna, dialogu, przekraczania granic poznania,
odkrywania wartości wspólnych.

Strona internetowa: mediations.pl

Zakonnica w przebraniu

01.10.2016 - PREMIERA
02.10.2016 - druga premiera
spektakle: 02-15.10.2016 / 08-18.12.2016

Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na polską wersję Zakonnicy w przebraniu. Musical na
podstawie słynnego filmu z 1992 roku z Whoopi Goldberg przełożył na język polski i wyreżyserował
Jacek Mikołajczyk. Na scenie zobaczymy najzdolniejszych polskich artystów, wyłonionych w
ogólnopolskim castingu. Publiczność usłyszy przeboje odwołujące się do najlepszych wzorców
muzyki tanecznej lat 70-tych, przywołujące na myśl kultowy zespół BeeGees, solistki – Dianę Ross i
Donnę Summer czy film Gorączka sobotniej nocy. Nie zabraknie takich hitów jak „Take me to
heaven”, „Raise your voice” oraz tytułowego „Sister act”.

więcej
informacji:
www.teatr-muzyczny.poznan.pl/na-afiszu,4,zakonnica-w-przebraniu-premiera,230.html?
FB: www.facebook.com/teatrmuzyczny

RÓBMY SWOJE - piosenki Wojciecha Młynarskiego
03.10.2016, godz. 17:30 i 20:30

Miejsce: Teatr Wielki w Poznaniu

RÓBMY SWOJE to przedstawienie składające się z perfekcyjnych solówek, fantastycznie brzmiących
chórów i świetnych muzycznych aranżacji. Wojciech Borkowski zbudował spektakl wyłącznie z
piosenek i wierszy Młynarskiego, który osadził w fabularnych ramach i scenerii metra. Gwiazdorska
obsada (Piotr Fronczewski, Krzysztof Gosztyła) i mistrzowskie wykonanie piosenek Młynarskiego
sprawiają, że jest to spektakl, którego nie można przegapić.

15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka
Wieniawskiego
08-23.10.2016

Od osiemdziesięciu lat Henryk Wieniawski patronuje Międzynarodowym Konkursom Skrzypcowym,
od 1952 roku odbywają się one w Poznaniu; w 2016 roku - po raz piętnasty. Oczekiwani są na nim
przedstawiciele kolejnej generacji młodych wirtuozów, wychowanych już w globalizującym się
świecie. Częstokroć urodzonych w jednym kraju, nauki pobierających w innym, a zamieszkałych
jeszcze gdzie indziej. Na co dzień poddawanych wpływom różnych kultur. Łączy ich jednak muzyka i
- jak zawsze - potrzeba zmierzenia z rówieśnikami swoich talentów, umiejętności technicznych,
wyobraźni artystycznej. Na miejsce tej konfrontacji wybrali Poznań – miasto, które poszczycić się
może najstarszym konkursem skrzypcowym na świecie.

Strona internetowa: www.wieniawski-competition.com

17. PKO Maraton
09.10.2016, godz. 09:00

Maraton odbędzie się w Poznaniu już po raz siedemnasty. To największa impreza biegowa w
Wielkopolsce. Organizatorzy przewidują, że tegoroczny maraton przyciągnie jeszcze większą liczbę
zawodników niż przed rokiem, gdy na starcie pojawiło się ponad 6300 osób. Maraton przebiegać
będzie głównymi ulicami Poznania, z metą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Strona internetowa: marathon.poznan.pl

FB: www.facebook.com/events/185143925218105

Beer & Food Festival Poznań

07-09.10.2016

Miejsce: Stara Rzeźnia, ul. Garbary 101/111

W drugi weekend października nad Poznańską Starą Rzeźnią uniesie się zapach chmielu, który
zwiastować będzie kolejną edycję Festiwalu Piwa i Street Food - Beer & Food Festival. Będzie to już
trzecia odsłona 3-dniowego święta złocistego trunku, którego głównym założeniem jest szerzenie
kultury picia piwa. Smak napojów niszowych marek z niewielkich polskich browarów, uznanych na
świecie browarów belgijskich i czeskich z pewnością złamie stereotyp piwa jako pospolitego trunku.
Na tym jednak nie koniec - na Beer Food Festival znaleźć będzie można specjalną strefę wypełnioną
po brzegi jedzeniem serwowanym przez najlepszych w Polsce przedstawicieli STREET FOOD'u!
Pojawią się goście z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta, ale także lokalne, poznańskie gwiazdy.
Wystawcy zaoferują całe bogactwo ulicznych smaków - od bratwurstów, przez ramen i pulled pork,
aż po tradycyjne burgery.

Strona internetowa: bffpoznan.com

FB: www.facebook.com/events/1786762391600329

"Macbeth" Giuseppe Verdi - PREMIERA

21.10.2016

Miejsce: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9

Makbet uchodzi za pierwszą wielką operę Verdiego. Zadecydowało o tym genialne libretto Francesco
Marii Piavego oraz niezwykle dramatyczny wyraz muzyki. Młody brytyjsko-francuski reżyser Olivier
Fredj interpretuje Macbetha jako surrealistyczny koszmar, w którym rozmywa się granica pomiędzy
fantazją i rzeczywistością. Dlatego tym razem tragedii szkockiej nie będzie towarzyszyć ponure
wnętrze zamku ani ciemny las. Czeka nas podróż przede wszystkim do samego umysłu Macbetha –
człowieka całkowicie obezwładnionego strachem. To w pozornie przytulnym pokoju hotelowym
odkryjemy najciemniejsze pokłady ludzkiej duszy.

Strona internetowa: www.opera.poznan.pl

Poznań Game Arena 2016
21-23.10.2016

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14

Poznań Game Arena to największe w Polsce i w tej części Europy targi gier, rozrywki i multimediów.
To prawdziwa gratka dla dużych i małych, zawodowców i amatorów, jednym słowem wszystkich tych,
którzy cenią sobie cyberrozrywkę bez ograniczeń. Poznań Game Arena to między innymi:
premierowe pokazy gier, najnowsze technologie, najpotężniejszy hardware, gwiazdy e-sportu i setki
konkursów.

Strona internetowa: www.gamearena.pl

FB: www.facebook.com/events/635526359923216

Restaurant Week

21-30.10.2016

Restaurant Week to festiwal najlepszych restauracji z największych miast Polski. W wybranych
restauracjach goście będą mogli spróbować starannie przygotowane, trzydaniowe doświadczenie
restauracyjne w festiwalowej cenie 39 zł. Restaurant Week to dobra okazja aby zebrać rodzinę oraz
przyjaciół i wspólnie odwiedzić najlepsze poznańskie restauracje.

strona internetowa: restaurantweek.pl

FB: www.facebook.com/RestaurantWeekPolska

Chcesz wiedzieć na jakie koncerty warto się wybrać w październiku?
Zapraszamy do przeczytania artykułu "Koncertowy październik w
Poznaniu".

fot. Jakub Pindych

