Zimowe wydarzenia w Poznaniu

Poznań obfituje w wydarzenia nie tylko latem. To miasto żyje nawet wtedy, gdy na zewnątrz mrozi.
Oto lista ciekawych wydarzeń, które w Poznaniu napotkasz tylko zimą!

Daniel Lismore w Starym Browarze
05.11.2019 – 28.02.2020 | Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar, ul. Pólwiejska 42
codziennie 12:00 – 20:00
www.starybrowar5050.com

Daniel Lismore jest chodzącym dziełem sztuki, którego tak znane osobowości ze świata mody jak
Vivienne Westwood i Naomi Campbell oraz marki H&M, Mastercard czy Bulgari zapraszają do
współtworzenia flagowych projektów. Jest niestandardowym rzeźbiarzem, maksymalistą. Nie lubi
określenia „performer”, woli przedstawiać się jako… żywe dzieło sztuki. Dzięki kreatywnym
działaniom Starego Browaru będziemy mieli szansę poznać Daniela Lismore’a osobiście. Na
wystawie z okazji 16. urodzin poznańskiego Centrum zostaną pokazane unikatowe rzeźby sobowtóry artysty, ubrane w eklektyczne kostiumy jego autorstwa. Część z nich Lismore stworzył
specjalnie dla Starego Browaru.

fot. Norbert Zieliński

Szopka w kościele na Pl. Bernardyńskim
od 24.12.2019 | Kościół św. Franciszka Serafickiego, Plac Bernardyński

Czy wiedzieliście, że szopka w kościele św. Franciszka Serafickiego przy Placu Bernardyńskim w
Poznaniu jest podobno największą w Europie? Z ogromnym rozmachem powstają już od 1954 roku!
To ponad 100 figur, część z nich ruchomych. Przy powstawaniu żłóbka zakonnikom pomagają wierni.
Projekt oficjalnie startuje w Wigilię Bożego Narodzenia 2019. Na stronie internetowej klasztoru
można znaleźć fotografie poprzednich żłóbków sięgających aż lat 50 XX wieku. Zobacz galerię…

źródło: www.franciszkanie-poznan.parafia.info.pl

Tour Salon 2020
14. - 16.02.2020 | Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14
www.tour-salon.pl

Coroczne targi skierowane do branży turystycznej jak i do samych turystów. Przedstawiciele różnych
kierunków turystycznych z Polski i świata zjeżdża się do Poznania, aby zaprezentować swoją
ekscytującą ofertę. Nie zabraknie i nas – Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej!

Jarmark Kaziuk Wileński
8.03.2020 g. 11:30 | Stary Rynek
www.wilniuki.pl

Kaziuk Wileński może nie być wszystkim znany. Nie jest to imię i nazwisko, choć od imienia
Kazimierz pochodzi. Wydarzenie nawiązuje do odbywającego się od ponad 400 lat jarmarku
odpustowego w Wilnie, w dzień św. Kazimierza, tj. 4. marca.
8. marca w Poznaniu, na Starym Rynku, można spodziewać się kolorowego kiermaszu, wokalnych
występów folklorystycznych i wspaniałego jedzenia regionalnego oraz z Kresów Wschodnich.
O 11:30 na loggiach Ratusza pojawia się św. Kazimierz oraz król Zygmunt II August w towarzystwie
Barbary Radziwiłłówny i pozostałych członków Dynastii Jagiellońskiej oraz ks. Jana Długosza, a także
liczne zespoły, które przedstawią uwzględniając historyczne i literackie powiązania Panowie Tadeusz
Jeziorowski i Krzysztof Styszyński.
Po hejnałach - odegranych zgodnie z tradycją - z ratuszowej wieży: wileńskim i poznańskim oraz
Koziołkach nastąpi przedstawienie Najjaśniejszego Pana, Zygmunta Augusta z okazji Jubileuszu
500.lecia Urodzin Władcy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na scenie wystąpi:
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa z Wojciechem Wietrzyńskim na czele, dwór, halabardziści,
zespoły nie tylko Folklorystyczne z Poznania, Wielkopolski i Kresów.

źródło: www.wilniuki.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy Betlejem Poznańskie ZAKOŃCZONE
16.11. - 22.12.2019 | Plac Wolności i Stary Rynek
www.betlejempoznanskie.pl

Świąteczny jarmark na dwóch sąsiadujących placach: Placu Wolności i Starym Rynku (od 30.
listopada). Wśród atrakcji znajdą się strefy gastronomiczne, mini plac zabaw oraz stoiska z grzanym
winem, świątecznymi ozdobami i rękodziełem. Na Placu Wolności, od strony Al. Marcinkowskiego
znów stanie diabelski młyn. Częścią jarmarku będzie również Międzynarodowy Festiwal Rzeźby
Lodowej, o którym poniżej.

ZOBACZ PROGRAM WYDARZEŃ NA PLACU WOLNOŚCI
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POZnan Ice Festival ZAKOŃCZONE
7. - 8.12.2019 | Stary Rynek
www.icefestival.pl

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej, znany również jako POZnan Ice Festival to dwudniowy
pokaz rzeźbienia w lodzie. Artyści z różnych zakątków świata zmierzą się o nagrodę dla
najpiękniejszej rzeźby lodowej. Poza tym pierwszego dnia speed ice carving wyłoni kto w określonym
czasie potrafi najlepiej wyrzeźbić podany model.

fot. Adam Kostecki

Orszak Trzech Króli

ZAKOŃCZONE

6.01.2020 g. 12:00 | Plac Wolności
www.orszakpoznan.pl

Z okazji Święta Trzech Króli, przez centrum miasta przejdzie parada nawiązująca do biblijnej wizyty
Mędrców u nowo narodzonego Dzieciątka Jezus. Po pięknym orszaku odbędzie się msza święta w
poznańskiej Farze, czyli perle baroku.

źródło: www.orszakpoznan.pl

Sylwester Miejski ZAKOŃCZONE
31.12.2019 | Plac Wolności

Jak co roku, miasto przygotowuje noworoczną imprezę dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych.
Ostatnimi czasy nie zbierał dobrych opinii, co z przymrużeniem oka miasto wykorzystało do
tegorocznej kampanii. Zobaczymy, jak Poznań powita 2020 rok. Wiadomo już, że na Placu Wolności
pojawią się takie nazwiska jak Monika Brodka czy Kamil Bednarek, a zatem szykuje się na bogato i
na hitowo. Więcej szczegółów bliżej terminu wydarzenia, który chyba zaskoczeniem nie będzie: 31.
grudnia 2019.

źródło: www.estrada.poznan.pl

