Tam zawsze coś się dzieje

W każdym mieście można znaleźć takie miejsca, gdzie coś się dzieje. Nawet jeśli wydaje się, że nic
się nie dzieje. Zawsze można tam trafić na jakiś koncert, spektakl, wykład albo poznać ciekawych
ludzi.

1. Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury Zamek to poznański kulturalny
potentat. Przez cały tydzień miejsce tętni życiem:
wystawy, koncerty, spotkania, spektakle,
festiwale, filmy. Jeśli to ciągle za mało, to można
po prostu pozwiedzać korytarze i komnaty
dawnego zamku cesarskiego lub wybrać się do
działającej tam kawiarni.

Więcej informacji

2. Stary Browar

Stary Browar to centrum łączące w sobie handel,
biznes i sztukę. Wszystkie te elementy dosłownie
przenikają się na każdym kroku. Będący na liście
20 ikon polskiej architektury po 1989 roku,
nawiązujący do XIX wiecznej architektury
przemysłowej Stary Browar jest miejscem, gdzie
przez siedem dni w tygodniu można wybrać się
na koncert, wystawę albo po prostu na zakupy.

Więcej informacji

3. Klub Dragon

Dragon to miejsce, dla które 24 godziny i 7 dni w tygodniu to za mało. To nie tylko klub, ale także
restauracja i jedna z ważniejszych w mieście niezależnych scen koncertowych i teatralnych. Miejsce
przyciąga wielu lokalnych artystów i działa niemal całą dobę.

Więcej informacji

4. Kontener Art

Kontener Art działa od maja do początku
września. To mobilne centrum sztuki znajduje
się nad samą rzeką, pięć minut piechotą od
Starego Rynku. Na leżakach pod parasolami,
stojącymi na kawałku plaży można na chwilę
uciec od miejskiego zgiełku, posłuchać koncertu
lub wziąć udział w jednym z wydarzeń.

Więcej informacji

5. Kina Studyjne

Małe kina studyjne oferują nietypowy repertuar,
lokalny koloryt i bliższy kontakt z „Dziesiątą
Muzą”. Może to być mikroskopijne Charlie i
Monroe od sufitu do podłogi ozdobione fotosami
z gwiazdami kina, albo Rialto ze stylowym
neonem, a może przyciągające przedwojennym
szykiem Apollo? W końcu nowoczesna, ale
bardzo ambitna repertuarowo Muza. Każde ma
swój klimat i jest dobrym pomysłem na
spędzenie czasu, gdy inne pomysły się skończyły
albo po prostu pogoda nie dopisuje. Natomiast
latem, gdy jest ciepło warto pamiętać o kinach
plenerowych (nad Maltą, w Starym Browarze czy
też w ramach festiwalu Transatlantyk). Warto wiedzieć, że w polskich kinach zagraniczne filmy są
wyświetlane z napisami.

6. Teatry

Teatry są zawsze udaną propozycją dla
poszukiwaczy kultury. Teatr Wielki im.
Stanisława Moniuszki, czyli poznańska opera
przemawia w uniwersalnym języku muzyki,
natomiast Teatr Nowy im. Tadeusza
Łomnickiego daje możliwość obcowania z polską
sztuką także osobom nieznającym języka – coraz
większej liczbie spektakli towarzyszą napisy po
angielsku.

Poznań na klubowo

Blue Note
Blue Note to weteran wśród poznańskich klubów. Działający od lat 90. lokal zasłynął jako miejsce, w
którym niemal codziennie odbywa się jakiś koncert. Grywa tu czołówka polskiego i światowego jazzu,
choć można tu posłuchać wszystkich gatunków.
Więcej informacji

Meskalina
Meskalina jest położona w samym środku Starego Rynku, tuż obok galerii Arsenał. Prawie zawsze
panuje tu zgiełk i prawie codziennie coś się dzieje. Klub aktywnie wspiera lokalnych offowych
muzyków i artystów, ale także zaprasza gości zza granicy.

Więcej informacji

SQ
SQ to jedno z ważniejszych miejsc poznańskiej sceny klubowej. Imprezy odbywają się przynajmniej
cztery razy w tygodniu i są rozkręcane przez DJ-ów rezydentów klubu i licznych gości.
Więcej informacji

