Wiosna w Poznaniu

Sprawdź, jakie wydarzenia i atrakcje czekają na ciebie tej wiosny w Poznaniu!

Idź do:

Poznański Rower Miejski

Wystawy Motyli

Short Waves Festival Food Park 2019

Festiwal

Światła Pogrzeb Zimy Ofelia w Teatrze Wielkim KontenerArt - otwarcie sezonu
Restaurant Week Jarmark Wielkanocny Wielka Szama na Stadionie Rozpoczęcie Sezonu
nad Wartą Pyrkon Maltanka Poznań za pół ceny Noc Muzeów Parada Parowozów w
Wolsztynie

Sprawdź również...

PRM - Poznański Rower Miejski || od 1.03.2019

fot. Daria Olzacka

System Poznańskich Rowerów Miejskich, w skrócie PRM, to prosty, stosunkowo tani, a na pewno
łatwo dostępny sposób na wypożyczenie roweru. Niemal na każdym rogu znajdziesz stację. Ich
zagęszczenie można podejrzeć TUTAJ.

Jak rozpocząć korzystanie? Wystarczy, że znajdziesz dowolną stację PRM. Każda taka mieści
terminal, na którym zarejestrujesz się, podając numer telefonu, e-mail i wpłacając inicjalną kwotę 20
zł. Podążaj za poleceniami na ekranie, a wszystko zrobisz jak trzeba.
Miej ze sobą kartę kredytową, w terminalach na stacjach nie ma możliwości płatności gotówką.
Po tych czynnościach otrzymujesz kod PIN, który należy zachować! Będzie on bowiem potrzebny
przy każdym wypożyczeniu. Oddanie roweru jest jeszcze prostsze – wpinasz rower na dowolnej stacji,
a charakterystyczny dźwięk oznajmia udane odstawienie pojazdu.

Zarejestrować się można również online, TUTAJ.

Cennik

wróć do początku

Wystawy Motyli w Palmiarnii || 12.03 - 28.04.2019

źródło: www.palmiarnia.poznan.pl

W dniach 12.03-28.04.2019 Palmiarnia Poznańska zaprasza do sali dydaktycznej na Wystawę
Motyli Preparowanych. Na wystawie pojawi się około 60 gablot z motylami tropikalnymi m.in. z
Azji czy Afryki. Będzie można obejrzeć również inne bezkręgowce takie jak, chrząszcze, pająki czy
patyczaki. Okazy pochodzą z prywatnej kolekcji Pana Krzysztofa Turzańskiego, który zbiera je od 40
lat.

Natomiast w termiach 29.03-26.04.2019, w pawilonie, będzie można obejrzeć Wystawę Żywych
Motyli. Na wystawie takie gatunki jak Morpho peleides, Caligio memnon, Idea leucone czy Papilio
rumanzovia.

Wystawa w cenie biletów wstępu do Palmiarni (normalny 10 zł, ulgowy 7zł).

Szczegóły
wróć do początku

Short Waves Festival || 19. - 24. 03. 2019

Sześć fantastycznych dni, pełnych krótkiego metrażu z całego świata - fabuł, dokumentów, animacji,
teledysków i eksperymentów.
W drugą dekadę istnienia SWF wchodzi z przytupem - pielęgnując to, co lubisz (Konkurs Polski,
International Competition, Random Home Cinema czy sekcję Dances with Camera), ale i odkrywając
nowe i nieznane.
Mottem festiwalu w tym roku jest OUTSIDE THE BOX, a w tegoroczny program ukierunkuje na Azję
Południowo-Wschodnią.

Daty: 19. - 24. 03. 2019
Miejsce: różne lokalizacje w Poznaniu, sprawdź.

Harmonogram

Bilety

wróć do początku

Jemy Pod Areną – otwarcie Food Park 2019 || 23.-24.03.2019

Food Park to inicjatywa polegająca na serii pikników, odbywających się pod Areną w Parku Jana
Kasprowicza w Poznaniu. To już piąta edycja. Głównym punktem wydarzenia jest, oczywiście, relaks
na zielonej trawie, w otoczeniu dziesiątek food trucków, przy piwie, grach i zabawach. Każdy
znajdzie coś pysznego dla siebie.

Wstęp na imprezę jest, jak zawsze, darmowy!

Daty: 23.-24.03.2019
Godziny: sobota 11:00 – 21:00, niedziela 11:00 – 20:00
Miejsce: Park Jana Kasprowicza, Poznań

Facebook

wróć do początku

Festiwal Światła Poznań. W hołdzie Powstańcom. || 28.03.2019

Festival of Lights to spektakl światła, dźwięku oraz efektów specjalnych. Historia Powstania
Wielkopolskiego zostanie ukazana w niesamowity, zapierający dech w piersiach sposób.
Ekranem dla widowiska będzie fasada jednego z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych
zabytków w stolicy Wielkopolski - Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Data wydarzenia : 28 marca 2019
Godzina: 19:30
Lokalizacja: park im.H.Wieniawskiego przed Operą
wstęp: bezpłatny

wróć do początku

Pogrzeb Zimy || 24. 03. 2019

źródło: www.wikipedia.org

24. marca miasto Poznań oficjalnie przywita wiosnę, a zimie urządzi należyty pogrzeb. Rowerowe
Powitanie Wiosny odbędzie już po raz 27., Pogrzeb Zimy zaś po raz 9. Dwa wydarzenia łączą siły w
radosnej, międzypokoleniowej imprezie. Będzie korowód, topienie Marzanny, plecenie wianków,
wszystko w klimacie słowiańskich tradycji. Muzycznie poprowadzą Tsigunz Fanfara Avantura i Drum
Work.

Start:: 24.03, godz. 14:00
Trasa: ul. Św. Marcin >> Most Św. Rocha

wróć do początku

Ofelia w Teatrze Wielkim || 30.03.2019 PREMIERA

Opera w jednym akcie na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Śmierć Ofelii”.
Finalista konkursu X METAFORY RZECZYWISTOŚCI 2017 organizowanego przez Teatr Polski w
Poznaniu oraz Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu.

Kompozytor Jerzy Fryderyk Wojciechowski, który nie zmieniając i nie skreślając w libretcie ani
jednego wersu "Śmierci Ofelii", napisał swoją operę na dwie solistki, a także wprowadził trzecią
bohaterkę - Britney Spears, której piosenki dyskretnie wplótł zaledwie w kilkanaście taktów.
Przestraszona uczennica w szkolnym mundurku, pogrążona w smutku niedoszła panna młoda w
sukni ślubnej to obok ogolonej, przepełnionej złością Britney kolejne klisze kulturowe, z których
świadomie korzystamy na scenie. Zachwyt nad piękną, ale martwą (rozbrojoną) dziewczyną ma
funkcję ujarzmiającą jej potencjał, który my staramy się uwolnić.

Szczegóły i bilety

wróć do początku

Restaurant Week 2019 || 03. - 17.04.2019

Ogólnopolska akcja Restaurant Week odbywa się również w Poznaniu. Przez dwa tygodnie masz
szansę odwiedzić swoje ulubione knajpki, a za popisowe menu festiwalowe, w skład którego wchodzą
przystawka, danie główne i deser, zapłacisz jedynie 49 zł!

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarezerwować stolik na stronie wydarzenia oraz wpłacić
festiwalową kwotę 49 zł od osoby. Na pobyt w ulubionej restauracji masz 90 minut. Pozwoli to na
sprawiedliwy podział miejsc na uczestników. Rezerwacji można dokonywać do 20:00 dnia
poprzedzającego wizytę w lokalu, jednak warto zrobić to wcześniej ze względu na duże
zainteresowanie.

Start rezerwacji rozpoczyna się 10. marca i można dokonać ich TUTAJ.

Szczegóły

Facebook

Data festiwalu zbiega się z początkiem Jarmarku Wielkanocnego oraz festiwalem Food Trucków. Nie
ma zatem lepszego momentu, żeby najeść się do syta w Poznaniu.

Smacznego!

wróć do początku

Jarmark Wielkanocny || 6. - 14. 04. 2019

Gdy zbliża się Wielkanoc, w Poznaniu przychodzi czas na iście wielkanocny jarmark. W tym roku jego
początek przypada na 6. kwietnia i potrwa trochę więcej niż tydzień. Wydarzenie odbędzie się na
Starym Rynku. Wypełnią go stoiska z pamiątkami, wielkanocnymi ozdobami, winami oraz świeżym,
ekologicznym jedzeniem.

Dla niezorientowanych: Stary Rynek to samo centrum Starego Miasta w Poznaniu, nie sposób zatem
jarmark pominąć.

Szczegóły

wróć do początku

Wielka Szama na Stadionie || 6. - 7. 04. 2019

źródło: festiwalsmaku.com.pl

Gratka dla wszystkich fanów ulicznego jedzenia. Największy festiwal food trucków w Wielkopolsce
odbędzie się na Stadionie Poznań i potrwa dwa dni. Dla uczestników przewidziane są
gastronomiczne niespodzianki.
Zabierz się w podróż dookoła świata z food truckami z całej Polski.

Data: 6. 04 (12:00 – 21:00), 7. 04 (12:00 – 20:00)
Miejsce: Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17

W trakcie imprezy SILENT DISCO, czyli najcichsza najgłośniejsza impreza w Polsce (wstęp 10 zł).

Szczegóły

Facebook
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Rozpoczęcie sezonu nad Wartą || 19.04.2019

źródło: www.wikipedia.org

Picie alkoholu w miejscach publicznych jest w naszym kraju zakazane, a niedostosowanie się może
kosztować nawet 500 zł. A jednak jest takie miejsce przy poznańskim Moście św. Rocha, gdzie
swobodnie umożna siąść z zakupionym wcześniej trunkiem i popatrzeć na płynącą z wolna Wartę. Co
więcej, do wyznaczonej strefy przylega klub KontenerART oraz plaża miejska, zadbano również o
toalety, czyniąc miejsce idealnym na wiosenny piknik.

Tak jak w roku poprzednim, przygotowane zostanie oficjalne rozpoczęcie tak zwanego Sezonu Nad
Wartą. Rozpocznie się ono już o godzinie 17:00, 19. kwietnia. W programie przewidziano koncerty i
dodatkowe atrakcje. Więcej informacji wkrótce. Sam sezon potrwa przez całe wiosnę i lato.

Zaznaczamy, iż nie zachęcamy do szalonych libacji. Prosimy zachować rozwagę, umiar oraz porządek,
zwłaszcza iż zawsze znajdują się tam kontenery na odpady.

Data: 19.04.2019
Godzina: 17:00
Miejsce: Most św. Rocha, Poznań

Facebook

wróć do początku

Maltanka || 24.04. - 29.09.2019

fot. Jakub Pindych

Wiosna to czas, kiedy na tory wyjeżdża wąskotorowa kolejka parkowa Maltanka. Jej początki sięgają
1925 roku. To jedna z tylko trzech kolejek parkowych w Polsce.
Podążając wzdłuż północnego brzegu Jeziora Malta, prowadzi prosto do Nowego Zoo. To atrakcja dla
całej rodziny jak i dla osób indywidualnych. Przejazdy odbywają się regularnie, w dni powszednie co
godzinę, w weekendy co pół.

Pierwszy kurs w tym roku już 24. kwietnia.

Uwaga! Bilety MPK Poznań NIE upoważniają do korzystania z atrakcji. Bilety zakupuje się w kasie na
pierwszej stacji, tj. Maltanka, która mieści się przy Rondzie Śródka.

Cena: 6 zł (normalny), 4 zł (ulgowy)

Szczegóły

wróć do początku

Festiwal Fantastyki Pyrkon || 26. - 28. 04. 2019

fot. Jakub Pindych

Wszyscy fani fantastyki ostatni weekend kwietnia powinni spędzić w Poznaniu. Jeden z największych
europejskich festiwali fantastyki Pyrkon to trzydniowa impreza wypełniona magią i dobrą zabawą.
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w tym czasie znajdziesz dziesiątki sal prelekcyjnych,
stoiska z gadżetami, wypasiony Blok Gier Elektronicznych oraz tych bardziej retro, specjalne wioski,
konkursy Cosplay, a przede wszystkim pozytywnie zakręconych ludzi. To również okazja, by na żywo
zobaczyć specjalnie zaproszonych gości związanych z fantastyką: pisarzy, deweloperów gier. Wśród
gościu poprzednich edycji znalazły się takie nazwiska jak Graham Masterton, Dmitry Glukhovsky czy
Jacek Dukaj.

Każda zabawa ma swoje zasady. TUTAJ można podejrzeć regulamin uczestnictwa, kodeks Pyrkonu
oraz znaleźć wszelkie potrzebne informacje.

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

Ceny biletów

Szczegóły

Facebook

wróć do początku

KontenerArt – otwarcie sezonu || 30.04. - 5.05.

KonterArt rozpoczyna sezon 2019 w nowej odsłonie. Wielkie otwarcie rozpoczyna się 30 kwietnia i
trwa aż 6 dni. Codziennie koncerty i spora dawka muzyki, zabawy i dobrego jedzenia.
KontenerArt to niemal kultowe miejsce spotkań poznaniaków i przyjezdnych. Tam sztuka łączy się z
zabawą i edukacją. Wraz z plażą miejską tworzy wakacyjny klimat w samym środku miasta.

Więcej informacji niebawem, a tymczasem:

KONCERTY:
30/04
Gutek
01/05
FERTILE HUMP
THE PAU
03/05
Gang Śródmieście
05/05
IFRIQIYYA ELECTRIQUE (Sahara)
Ifriqiyya Electrique 05/05 KontenerART, Poznań PL
JAM SESSION
DJ SETS:
Dżony Dep, CT DJs, Miko'Why, Robert Błaszczyk,
Sourge & Venzio, Vrota, Tojk, ...
WARSZTATY FARBIARSKIE z Psychotropical

Facebook

wróć do początku

Poznań za pół ceny || 3. - 5. 05. 2019

Specjalna oferta miasta na długi weekend majowy, kiedy to muzea, restauracje, hotele i inne
wspaniałe poznańskie atrakcje tną ceny o połowę!
To już 12. edycja znanego w całym kraju festiwalu „… za pół ceny”, który zapoczątkował właśnie
Poznań. Przyjedź więc do miasta-matki wydarzenia i zobacz, jak to się naprawdę robi.
W ofercie partnerów akcji znajdą się specjalne menu, cenniki i propozycje dodatkowe – wszystko to
pojawiać się będzie na stronie akcji, zatem bądź na bieżąco!

Daty: 3. - 5. 05. 2019

Szczegóły

Facebook

wróć do początku

Noc Muzeów || 18.05.2019

Oto jedyna okazja w roku, kiedy muzeum w Poznaniu odwiedzisz w środku nocy, zupełnie za darmo!

Od późnych godzin wieczornych, do niemal porannych następnego dnia, możesz odwiedzić muzea, na
które wcześniej nie znalazłeś czasu.
Program, oprócz możliwości darmowego zwiedzania, obfituje w spotkania, wydarzenia i dodatkowe
atrakcje.
Noc Muzeów z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Należy przygotować się na
kolejki. Co więcej, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy spowodowane ograniczoną liczbą
miejsc.

Szczegóły oraz zapisy pojawiać się będę na tej STRONIE.

wróć do początku

Parada Parowozów w Wolsztynie || 04. 05. 2019

fot. T. Opaska

Organizowana w Wolsztynie od 1991 roku Parada Parowozów jest jednym z najważniejszych
wydarzeń kolejowych w Polsce i Europie. Każdego roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy uczestników,
sam Wolsztyn zaś staje się światową stolicą pary.
Podczas wydarzenia w parowozowni prezentują się czynne lokomotywy parowe przybyłe z Polski i
zagranicy. Odbywająca się w sobotę “Parada Parowozów” umożliwia podziwianie tych wspaniałych
maszyn dostojnie przejeżdżających przez stację i prezentujących wszystkie swe największe walory.
Parada jest również szansą do skorzystania z organizowanych w tym czasie przejazdów pociągami
retro, gruntownego zwiedzenia zaplecza wolsztyńskiej parowozowni oraz zapoznania się z jej
codzienną pracą.

Parada planowana jest na godziny 13:30 – 15:00.

Tradycyjny punkt programu to wieczorne, multimedialne widowisko “Światło, para, dźwięk”, w
którym parowozy prezentują się w oprawie niezwykłej – w kolorowym świetle laserów, kłębach dymu
i pary, przy monumentalnej muzyce. Show odbędzie się w wieczór poprzedzający Paradę – piątek 3
maja 2019 r., ok. 22:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegóły

Data: 4.05.2019
Godzina: 13:30
Miejsce: Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, Wolsztyn

Jak dojechać?

Istnieją codzienne kursy pociągów Kolei Wielkopolskich z Poznania Głównego do Wolsztyna. Bilet
normalny kosztuje 17,10 zł.
Wybierając samochód, należy kierować się na południowy-zachód, w kierunku Zielonej Góry,
drogami krajowymi nr 5 i nr 32.

wróć do początku

Sprawdź również:

AFISZ Kulturalny na Marzec 2019
lista wydarzeń na każdy dzień miesięca,
przygotowana przez Centrum Informacji Kulturalnej

