Listopad w Poznaniu

Listopad w Poznaniu nie będzie nudny. Interesujące wydarzenia będą zachęcały do wychodzenia z
domu pomimo niesprzyjającej aury. W listopadzie Poznań stanie się stolicą muzyki dawnej, za sprawą
Festiwalu Poznań Baroque. Najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu bez wątpienia będą
Imieniny Ulicy Święty Marcin, obchodzone hucznie jak co roku. W jakie jeszcze wydarzenia będzie
obfitował listopad?

Retro Motor Show: Targi pojazdów zabytkowych
04-06.11.2016

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej informacji: www.retromotor.pl

FB: www.facebook.com/TargiRetroMotorShow

Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na sentymentalną podróż do przeszłości w pierwszy
weekend listopada. Targi pojazdów zabytkowych RETRO MOTOR Show to okazja aby zobaczyć
legendy światowej i rodzimej produkcji. Krwisto czerwone Ferrari, dziki Mustang, Jaguar, którym
jeździł sam James Bond czy sportowa elegancja Alfy Romeo - to wszystko będzie można zobaczyć na
targach Retro Motor Show.

Nostalgia Festival Poznań 2016
04-06.11.2016

Strona internetowa: www.nostalgiafestival.pl

FB: Nostalgia Festival Poznań

Nostalgia Festival Poznań to wydarzenie, które poprzez muzykę sięga do narodowych korzeni krajów
Europy środkowej, wschodniej i południowej, łącząc je z motywami współczesnymi. W dniach 4-6
listopada 2016 r. Poznań ponownie ugości festiwal, który w tym roku będzie w całości poświęcony
polskiemu kompozytorowi - Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Czytaj więcej...

Jesus Christ Superstar
05.11-06.11.2016

Miejsce: Hala Arena Poznań

Więcej informacji: www.teatr-muzyczny.poznan.pl

FB: www.facebook.com/teatrmuzyczny

Wystawienie musicalu na INEA Stadionie w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski okazało
się ogromnym sukcesem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, którzy domagali się
ponownego wystawienia spektaklu, jesienią będzie go można obejrzeć w Hali
Widowiskowo-Sportowej Arena. W roli tytułowej wystąpi Marek Piekarczyk, którego legendarna
kreacja Jezusa w Gdyni z 1987 roku przeszła do historii.

Dzieło geniusza musicalu Andrew Lloyda Webbera przedstawia ostatni tydzień z życia Jezusa
Chrystusa. Historię oglądamy z perspektywy zarówno Jego zwolenników, jak i przeciwników. W
musicalu wystąpią soliści, zespół wokalno-taneczny oraz orkiestra Teatru Muzycznego, a także
zaproszeni goście, związani ze sceną rozrywkową. Poznańską produkcję przygotowali najlepsi
realizatorzy musicalowi w kraju.

Rafał Siwek Recital
6.11.2016, godz. 18:00

Miejsce: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

Więcej informacji: www.opera.poznan.pl

Rafał Siwek to światowej sławy bas, solista największych scen operowych: mediolańskiego Teatro
alla Scala, Opery Paryskiej, Opery Rzymskiej, Opernhaus w Zurychu, czy w New National Theatre w
Tokio. Nagrywał dla Deutsche Grammophon partnerując Plácido Domingo, występował w
spektaklach Franco Zeffirellego, a w jego dyskografii znajdują się m.in. dwa
wykonania Requiem Verdiego prowadzone przez wielkich mistrzów batuty: Zubina Mehtę i Lorina
Maazela.

Podczas recitalu usłyszą Państwo najpiękniejsze arie operowe ze światowego repertuaru basowego z
Don Carlosa, Attyli i Macbetha Verdiego, Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego i Cyrulika Sewilskiego
Rossiniego. Rafałowi Siwkowi towarzyszyć będzie Monika Mych-Nowicka (duet Raimonda i Łucji z
Łucji z Lammermoor Donizzettiego) oraz orkiestra Teatru Wielkiego pod kierownictwem Tadeusza
Kozłowskiego.

Festiwal Poznań Baroque
04-12.11.2016

Miejsce: CK Zamek, Teatr Polski

Więcej informacji: www.poznanbaroque.com

FB: www.facebook.com/PoznanBaroque

Poznań już po raz szósty stanie się stolicą muzyki barokowej. Tegoroczny festiwal Poznań Baroque to
20 koncertów oraz blisko 50 artystów i artystek z całej Europy, którzy podczas 9 wieczorów
zaprezentują muzykę dawną w różnorodnych odsłonach. Poznań Baroque to muzyka dawna w wielu
odsłonach: tradycyjnych, mniej tradycyjnych i zupełnie nieoczekiwanych.

Imieniny Ulicy Św. Marcin
11.11.2016

Miejsce: Ulica Święty Marcin, CK Zamek

Więcej informacji: www.zamek.poznan.pl

Co roku 11 listopada Poznań wyprawia imieniny ulicy Święty Marcin - głównej arterii miasta. W ten
dzień można zjeść Rogala Świętomarcińskiego czy spotkać samego Świętego Marcina, który w stroju
rzymskiego legionisty na białym koniu prowadzi barwny korowód.
Z okazji Imienin Ulicy Św. Marcin korowód przemaszeruje ulicą Św. Marcin (start godzina 14:00).
Pod Centrum Kultury Zamek nastąpi uroczyste przekazanie kluczy do miasta Świętemu Marcinowi.
Na scenie wystąpi zespół Söndörgő oraz Rebel Babel (z udziałem L.U.C.). Wspólna zabawa potrwa do
godziny 21 i zakończy się pokazem sztucznych ogni.

Vapors of Morphine - koncert

13.11.2016, godz. 19

Miejsce: CK Zamek

Więcej informacji: www.zamek.poznan.pl

FB: web.facebook.com/events/584276625077860

W latach 90-tych grupa Morphine wprowadziła na scenę nowy typ muzyki, którą nazwali Low Rock.
Swój charakter niecodziennemu choć uwodzicielskiemu połączeniu instrumentów: saksofonu
barytonowego, 2-strunowego slide basu i perkusji. Płomień Morphine zapłonął jasno i gwałtownie,
ale zgasł przedwcześnie kiedy w 1999 zmarł lider zespołu, Mark Sandman. Z popiołów powstała
Vapors of Morphine.
Oprócz utworów Morphine, zespół serwuje słuchaczom psychodeliczne interpretacje
zachodnioafrykańskich melodii, noise rock, swoje oryginalne kompozycje i covery mniej znanych
artystów. I wszystko to idealnie do siebie pasuje. Publiczność Vapors of Morphine, od Bostonu do
Brazylii, od Nowego Orleanu do Holandii zdaje się nigdy nie mieć dość ich muzyki.

OFF Cinema
16-20.11.2016

Strona internetowa: www.offcinema.pl

FB: www.facebook.com/festivaloffcinema

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF Cinema jest festiwalem konkursowym, który
prezentuje filmy dokumentalne z całego świata. Konkursowi towarzyszą liczne pokazy specjalne,
spotkania z twórcami, wystawy o tematyce filmowej, koncerty filmowo-muzyczne, warsztaty filmowe,
wykłady i panele dyskusyjne. Tegoroczna edycja festiwalu “wyjdzie” też poza CK ZAMEK - pokazy
filmowe odbywać się będą w Kinie Rialto i PSIE Andaluzyjskim.

34. Ale Kino! Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego
Widza
27.11-04.12.2016

Strona internetowa: www.alekino.com

FB: www.facebook.com/festiwal.AleKino

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! to okazja to zapoznania się z kinem dla
dzieci i młodzieży. Organizatorzy stawiają na dobre kino, które jest otwarte na różne sposoby
widzenia świata i biegle włada wieloma filmowymi językami. W programie festiwalu znajdą się
premiery, jak i filmy klasyczne i nieco zapomniane.

fot. Teatr Muzyczny w Poznaniu

