Lato 2018 w Poznaniu - wydarzenia

Jesteście w Poznaniu podczas tegorocznych wakacji i zastanawiacie się co ciekawego będzie się
działo w tym czasie w stolicy Wielkopolski? Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych wydarzeń,
w których warto uczestniczyć. Sądzimy, że każdy turysta znajdzie coś dla siebie.

LATO NA TARGACH
14.06-26.08.2018

Lato na Targach to 15.000 m2 przestrzeni, dostępnej za darmo dla każdego! Na terenie Targów
znajdziecie strefę wypoczynku, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci oraz moc aktywności
codziennie od 10:00 do 20:00. Każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem poza sportowymi atrakcjami
powraca kino letnie w czwartkowe wieczory, czytelnia czy strefa odpoczynku.

Zapraszamy także do Strefy Kibica na Plac Marka, gdzie na telebimie o wielkości 112 m2 – największym
w historii Poznania – czeka nas moc wrażeń w oglądaniu mundialowych meczów. Do tego potężna strefa
gastronomiczna i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

Więcej informacji i dokładny program

KINO LETNIE W PARKU STAREGO
BROWARU

04.07-30.08.2018

Wyczekiwane przez wszystkich kino plenerowe w Starym Browarze powraca w nowej odsłonie! Filmy
będą wyświetlane w Parku Starego Browaru w każdą środę o 21:00. Letnie pokazy będą poprzedzone
prelekcją filmoznawcy.

Więcej informacji i dokładny program

#NA FALACH

23.06-18.08.2018

Cykl koncertów #NaFalach to nowa odsłona Maltańskiej Sceny Muzycznej, która cieszyła się ogromną
popularnością wśród mieszkańców, spędzających lato w mieście. W tym roku koncerty będą odbywać się
przez całe lato w dwóch lokalizacjach: nad Maltą oraz Jeziorem Strzeszyńskim. Wstęp wolny!
Scena na Malcie będzie stała przy Trybunach Ziemnych (na Wiankowej 3). Natomiast koncerty przy
Jeziorze Strzeszyńskim będą odbywać się na plaży.

Więcej informacji...
Facebook

KULTURALNY STARY RYNEK

29.06-09.09.2018

Kulturalny Stary Rynek to cykl wydarzeń kulturalnych, które będą odbywać się na płycie Starego Rynku i
uliczkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku.
Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny. Kategoria wiekowa: bez ograniczeń!

Więcej informacji...

KRAINA OLIMPIA

8.07-26.08.2018

Już po raz trzeci zapraszamy dzieci i dorosłych, sąsiadów bliższych i dalszych, osoby zaprzyjaźnione z
Olimpią i te, które chcą ją sobie trochę przybliżyć, do wspólnego spędzenia wakacji w Krainie Olimpia!
Przez dwa miesiące - lipiec i sierpień, na dziedzińcu na rogu Matejki i Grunwaldzkiej, będą odbywały się
sąsiedzkie spotkania, warsztaty plastyczne dla dzieci, spektakle teatralne: będziemy się poznawać i
spędzać ze sobą miły czas!

Więcej informacji...

FESTIWAL ANIMATOR

6-12.07.2018

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR to największy festiwal filmu animowanego w
Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku. Podczas każdej edycji festiwalu prezentowanych jest
ponad 300 filmów z całego świata, w tym retrospektywy, przeglądy, premiery czy rzadko pokazywane
dzieła pionierów animacji.

Dowiedz się więcej...
Facebook

NOC W PALMIARNI

20.07.2018

Zapraszamy na kolejną Noc w Palmiarni w godzinach 20.00 - 02.00 (kasa do godz. 01.30)! Noc w
Palmiarni to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć egzotyczne rośliny przy świetle księżyca
wwyjątkowym, mrocznym klimacie. Trzecią w tym roku Noc w Palmiarni uświetni koncert mis
tybetańskich, który rozpocznie się o godzinie 23.00 w pawilonie nr III.
Facebook

EDISON FESTIVAL - TASTE THE MUSIC

21-22.07.2018

Posmakuj muzyki na świeżym powietrzu! Edison Festival – taste the music, to muzyczne spotkania w
rytmach wysmakowanych dźwięków polskich przebojów. Podczas pierwszej edycji festiwalu przy Hotelu

Edison w Baranowie usłyszymy zarówno najpopularniejszych rodzimych artystów takich jak Ania
Dąbrowska czy Kortez, jak i wschodzące gwiazdy - na scenie pojawią się: Bovska, Kasia Lins, Rosalie., Lor,
Sonia Stein oraz Gizmo Varillas.

Więcej informacji...

NIC TU SIĘ NIE DZIEJE

10-04.08.2018

Inicjatywa trzech poznańskich kin, która wygrała plebiscyt magazynu IKS w kategorii Wydarzenie
Kulturalne 2016 powraca. W tym roku #NIC rozszerza pole działania na poznańskie dzielnice. Poza
angażującymi wydarzeniami w kinach Muza, Pałacowym i Rialto zaplanowano warsztaty, animacje,
koncerty i pokazy plenerowe w różnych częściach miasta. Trzeci rok z rzędu poznańskie kina łączą siły
ubarwiając letnią ofertękulturalną Poznania.

Więcej informacji...

XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DOBREGO
SMAKU

15-19.08.2018

Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku to doskonała okazja, aby spróbować produktów z każdego
zakątka Polski. Nie zabraknie specjałów, także dla wielbicieli kuchni europejskiej. Wystawcy
przyjadą do nas między innymi z Włoch, Francji czy Rumunii. Wydarzeniu towarzyszyć będą
warsztaty kulinarne, kolacje tematyczne, filmy i koncerty.

Dowiedz się więcej...
Facebook

AKADEMIA GITARY: FESTIWAL

17.08-02.09.2018

Akademia Gitary to coś więcej niż tylko zestaw muzycznych wydarzeń, których latem możemy naliczyć
wiele. Każdego lata festiwal dociera z sześcioma strunami do kilkudziesięciu miejsc Wielkopolski, co czyni
go jedynym w Europie tej rangi wydarzeniem muzycznym z gitarą na pierwszym planie. Poprzez bogaty i
zróżnicowany program artystyczny, staramy się zarazić słuchaczy miłością do gitary.

Więcej informacji...
Facebook

Sprawdź też: Lato w Poznaniu - pomysły na wakacje w mieście
zdjęcie główne: Stary Browar

