Czerwiec w Poznaniu

Czerwiec zapowiada się gorąco i festiwalowo! Jak co roku Poznań zamieni się w miejsce idealne dla
fanów festiwali. Miesiąc minie pod znakiem Ethno Port oraz Malta Festival.

Cały Poznań Ukulele
1-3.06.2018

Miejsce: różne lokalizacje w mieście

Drugi Poznański Festiwal Ukulele - Cały Poznań Ukulele odbędzie się w tym roku w dniach 1-3 czerwca!
Szykujcie się na warsztaty, koncerty, open mic'i i mnóstwo ukulele w całym Poznaniu.

Więcej informacji...

Ethno Port Poznań 2018

7.06-10.06.2018

Miejsce: Centrum Kultury ZAMEK, ul. św. Marcin 80/82

Będzie to jedenasta edycja festiwalu prezentującego muzykę wywodzącą się z tradycji kulturowej
wybranych regionów świata. Aktywność sceniczna i fonograficzna artystów przypisywana jest do
kategorii world music, etno lub folk.

Zaprezentowani zostaną artyści kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia dziedzictwa polskiej
i światowej kultury muzycznej, jak i tacy, których projekty, stosując oryginalne środki artystycznej
ekspresji, kreują nowe wartości. Program, którego najistotniejszym elementem będą koncerty uzupełnią
działania interdyscyplinarne wykłady, spotkania, warsztaty, pokazy filmowe i wystawy.

Więcej informacji...
Facebook

Malta Festival Poznań

15-24.06.2018

Miejsce: różne lokalizacje w mieście

Jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal prezentuje
międzynarodowy program teatralny, muzyczny, taneczny i filmowy. Odbywa się od 1991 roku w Poznaniu,
na przełomie czerwca i lipca.

W tym roku Malta Festival Poznań podporządkowana jest dynamice skoku. Zgodnie z tematem
przewodnim tegorocznej edycji – Idiomem „Skok w wiarę” zastanawiamy się nad możliwymi wariantami
tej postawy – ryzykownym skokiem zarówno w zachwyt, piękno, jak i fanatyzm. Pytamy o to, jak różne
przekonania i aksjologie mogą wchodzić ze sobą w dyskusję, gdzie przebiegają linie podziału, a gdzie
porozumienia.

Więcej informacji...
Facebook

Jarmark Świętojański
9-24.06.2018

Miejsce: Stary Rynek w Poznaniu

Kolejna edycja Jarmarku Świętojańskiego przed nami. 9 czerwca rozpoczniemy tegoroczne, czerwcowe
świętowanie fantastycznym przedstawieniem na Starym Rynku.
Przez niespełna miesiąc będziecie mogli spróbować regionalnych przysmaków, od których aż uginać się
będą stragany rozlokowane na całej płycie Rynku i sprawdzić nowe trendy wśród przedmiotów hand
made. Nie zabraknie również atrakcji dla całej rodziny i niespodzianek dla najmłodszych. Gwarantujemy
świetną zabawę!

Facebook

Kino nad Wartą 2018
1.06-11.08.2018

Miejsce: różne lokalizacje nad Wartą

Już po raz drugi nad Rzeką Wartą pojawi się dla wszystkich sympatyków dużego ekranu „Kino nad Wartą“,
czyli nowy cykl plenerowych pokazów filmowych w Poznaniu, które odbędą się w całym sezonie letnim.
Tym razem organizatorzy pokazów rozszerzają repertuar do 10 filmów i chcą dotrzeć na pozostałe plaże
tego wodnego akwenu (łącznie 4 lokalizacje: Przystań miejska- Cypel Warty, Plaża Rataje, Przystanek
Politechnika oraz Szeląg). W każdym z podanych miejsc stanie duży, komfortowy (36 m2) ekran (11 x 7
m).
Tegoroczna lista filmów obejmie zarówno mocne hollywoodzkie, docenione na różnych festiwalach
produkcje, wyborne europejskie komedie, jak i ambitne autorskie gatunkowo kino.

Facebook

Bezpłatne wycieczki po Trakcie Królewsko-Cesarskim
2, 9, 16, 30.06.2018 (soboty)

Trakt Królewsko-Cesarski zaprasza na wycieczki związane ze "Szlakami tematycznymi". Od maja do
września w każdą sobotę o godzinie 17:00 odbywać się będzie inna tematyczna wycieczka.
W czerwcu odbędą się wycieczki: Szlakiem Dziedzictwa Reformacji (02.06, start: przed kościołem pw.
Wszystkich Świętych, ul. Grobla 1), Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego (9.06, start: 17:00, plac przed
Katedrą), Trakt na kole (16.06, start: plac przed Śluzą Katedralną (bezpłatne wejściówki do odebrania
na godzinę przed wycieczką w punkcie informacji w Śluzie Katedralnej), Poznański Szlak Kobiet
(30.06, start: 17:00, róg ul. Dominikańskiej i Szewskiej).

Harmonogram wycieczek może ulec zmianie.

Więcej informacji...

Więcej wydarzeń w Poznaniu

Internetowe kalendarium wydarzeń - od wielkich koncertów na stadionie, po wystawy w małych
galeriach. Dowiedz się więcej...

Afisz to wybór wydarzeń kulturalnych na bieżący miesiąc,
redagowany w języku polskim i angielskim. Zwykle zawiera
kilkaset propozycji. Dostępny w postaci poręcznych plików pdf
i formatach ebook. Dowiedz się więcej...
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