Lato #NAWOLNYM

Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania ponownie stanie się miejscem spotkań z kulturą. Przez
całe lato będzie można brać udział w koncertach, kinie plenerowym i spektaklach teatralnych.

Wydarzenia kulturalne odbywające się na Wolnym Dziedzińcu są dostępne dla wszystkich,
bez względu na możliwości finansowe. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne. Wstęp wolny
będzie obowiązywał na filmy oraz koncerty, a na spektakle zostaną rozdane specjalne
wejściówki.

Poznaj tegoroczny program:
●

●

●

●

●

Koncerty #NAWOLNYM
Kino plenerowe #NAWOLNYM
Spektakle #NAWOLNYM
Silent disco #NAWOLNYM
Spektakle dla dzieci #NAWOLNYM

Koncerty #NAWOLNYM

●

20.07.2018, godz. 20:00 - WSTĘP WOLNY

Przybył / Hańba

Sławomir Przybył to reprezentant poznańskiej sceny muzycznej. Z wykształcenia
filmoznawca, z zamiłowania gitarzysta. W 2013 roku wraz z instrumentalistami z
Wielkopolski wydał swój album pt. "Megafon". Przybył tworzy unikalne wariacje muzyczne
łącząc jazz, blues oraz rock.
Hańba to głównie punk, folk i muzyka klezmerska. Zespół w swoich utworach skupia się na
okresie 20lecia międzywojennego, a oprócz swoich tekstów śpiewa m. in. Juliana Tuwima,

Jana Brzechwę czy Władysława Broniewskiego. W swoim dorobku mają 5 płyt.

●

27.07.2018, godz. 20:00 - WSTĘP WOLNY

Decadent Fun Club / Rebeka

Decadent Fun Club to warszawski zespół skupiający się przede wszystkim na muzyce
alternatywnej i elektronicznej. W swoim dorobku ma juz trzy single i wyróżnienie
Jarocińskich Rytmów Mlodych.
Rebeka gra emocjonalny, minimalistyczny electro pop. Dwuosobowy skład dorobił się już
czterech albumów i wielu wyróżnień. W tym roku obchodzą swoje dziesięciolecie.

Kino plenerowe #NAWOLNYM

●

13.07.2018, godz. 20:30 - WSTĘP WOLNY

Amy

Amy opowiada historię życia znanej piosenkarki Amy Winehouse, która zmarła na skutek

zatrucia alkoholowego w wieku 27 lat. Stworzony bez sztampy, pełen prywatnych
materiałów archiwalnych zdobył uznanie wśród licznej grupy widzów. Produkcja została
nagrodzony Oskarem oraz licznymi nagrodami branżowymi.

●

21.07.2018, godz. 20:30 - WSTĘP WOLNY

Maria Callas

Maria Callas to film opowiadający o życiu diwy operowej, jej karierze oraz życiu prywatnym.
Sekrety, piękny głos oraz prawdziwe oblicze artystki - to wszystko będziecie mogli zobaczyć
i poznać chociaż trochę legendę operową, która swoim głosem skradła serca wielu.

●

28.07.2018, godz. 20:30 - WSTĘP WOLNY

Boska Florence

Boska Florence to film biograficzny, który przedstawia życie i karierę Florence Foster
Jenkins, która przez całe zycie chciała zostać gwiazdą muzyki. Dzięki wsparciu męża
śpiewała na Brodway'u, ale to nie był szczyt jej marzeń. Produkcja otrzymała dwie
nominacje do Oskara.

Spektakle teatralne #NAWOLNYM

Na wszystkie wydarzenia z cyklu teatralnego obowiązują bezpłane wejściówki. Szczegółowe
informacje znajdują się tutaj.

●

17.08.2018, godz. 20:00 - Wstęp za okazaniem biletu

PePePe. Przegląd Piosenki Poznańskiej
Teatr Polski w Poznaniu

●

18.08.2018, godz. 19:00 - Wstęp za okazaniem biletu

La La Lalki
Teatr Animacji w Poznaniu

●

19.08.2018, godz. 21:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Gąska
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

●

20.08.2018, godz. 20:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Seks dla opornych
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

●

21.08.2018, godz. 21:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Danuta W.
Teatr Polonia w Warszawie

●

22.08.2018, godz. 20:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Nic nie gra
Wrocławski Teatr Komedia

●

23.08.2018, godz. 20:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Kalina
Teatr Nowy w Poznaniu

●

24.08.2018, godz. 20:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Akompaniator
Teatr Muzyczny w Poznaniu

●

25.08.2018, godz. 21:00 - Wstęp za okazaniem biletu

Goła Baba
Producent wykonawczy Joanna Szczepkowska

Silent disco #NAWOLNYM

Aż 5 razy będzie oakzja do zabawy między urzekającymi murami dawnego Kolegium
Jezuickiego podczas SILENT DISCO. Za każdym razem zagrają dla Was dwaj fantastyczni
DJ-e:
13.07 - Pan Picik i Busha
20.07 - Busha i Benda
21.07 - Busha i Benda
27.07 - Pan Picik i Busha
28.07 - Pan Picik i Benda
Godzina rozpoczęcia imprezy jest uzależniona od zakończenia wcześniejszych atrakcji na
Wolnym Dziedzińcu. Przewidywany czas rozpoczęcia to 22:30.
Słuchawki można wypożyczyć na miejscu

Spektakle dla dzieci #NAWOLNYM

●

14.07.2018, godz. 14:00 - WSTĘP WOLNY

Domisie na wakacjach

Domisie postanowiły wyruszyć na wakacje do lasu. Przyjaciele co chwilę się gubią i
narzekają na burczące brzuchy. Przygody stworków mają charakter edukacyjny. Mali
widzowie będa mogli nie tylko nauczyć się piosenki, poznać podstawowe zasady poruszania
się po lesie, ale także brać udział w konkursach.

●

21.07.2018, godz. 14:00 - WSTĘP WOLNY

Co w szafie piszczy

Premiera spektaklu Teatru Fuzja to niezwykłe przeżycie dla całej rodziny. Pełne humoru i
pozytywnych emocji przedstawienie z pewnością spodoba się najmłodszym widzom.

●

29.07.2018, godz. 14:00 - WSTĘP WOLNY

Tuwim Julek - Para buch, Frazy w ruch

Historia opowiada o dzieciństwie Julka, który w przyszłości zostanie poetą, ale zanim do
tego dojdzie - poszukuje zawodu idealnego. Chce być strażakiem, chemikiem, magikiem i
hodowcą jaszczurek.
Spektakl jest pełen zwrotów akcji i humorystyczych akcentów.

●

19.08.2018, godz. 12:30 - WSTĘP WOLNY

Blumowe piosenki

●

25.08.2018, godz. 10:00 | 12:30 - WSTĘP WOLNY

Chodź na słówko

Dowiedz się więcej o wydarzeniach #NAWOLNYM

