Zamek Cesarski jeszcze piękniejszy!

Zachodnie skrzydło Zamku Cesarskiego ponownie otwiera podwoje dla zwiedzających. Od 13 lipca
kusi odnowionymi wnętrzami! Jak je zobaczyć osobiście?

Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego Zamku
Cesarskiego w Poznaniu zakończona!
Od 13 lipca można już ponownie zwiedzać zabytkowe wnętrza Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu,
dawnej rezydencji cesarskiej Wilhelma II, przebudowanej w czasie II wojny światowej na potrzeby
nazistów. Trwająca dwa lata konserwacja zachodniego skrzydła Zamku była pierwszym tak dużym
przedsięwzięciem w tej części gmachu od lat 40. ubiegłego wieku. Unikatowe, historyczne wnętrza
Zamku po latach intensywnego użytkowania były bardzo zniszczone. Konserwacja sal i korytarzy
przywróciła im blask i wzbogaciła o nowe technologie. Niektóre przestrzenie zmieniły swój wygląd (i
nazwy – od materiałów, z których zostały zrobione), umożliwiając realizację przedsięwzięć poszerzających
naszą ofertę kulturalną:

●

●
●

Laboratorium Kultury na parterze – przestrzeń na prezentacje i projekty z obszaru współczesnej kultury
(czasowo niedostępne z powodu epidemii)
Mediateka pełna archiwalnych materiałów oraz opowieści ludzi, których losy splotły się z Zamkiem
wystawa na 2. piętrze, na której znajdą się obiekty związane z budynkiem oraz jego historią, m.in.:
płaskorzeźby, meble, dokumenty i oświetlenie.

W sierpniu planowana jest premiera spektaklu Usta Usta w przestrzeniach zachodniego skrzydła.
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Zwiedzanie

Zamek można poznawać w nowych formach i na nowych zasadach. Do dyspozycji gości są
audioprzewodniki – jako osobne urządzenie (niedostępne w czasie epidemii) albo aplikacja, dostępna dla
każdego użytkownika, posiadającego telefon z wyświetlaczem dotykowym (dostępne w czasie epidemii).
Po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce będzie można skorzystać z usług zamkowych
przewodników, którzy oprowadzają w języku polskim i angielskim (możliwe będzie także zorganizowanie
zwiedzania w innych językach).

Zwiedzanie od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 11:00 - 19:00. (Nowoczesna część obiektu pozostaje
bezpłatna)

Ceny:
●

●

zwiedzanie indywidualne 5 zł od osoby, dzieci do lat 5 bezpłatnie. Do każdego biletu dołączone mapki i
foldery informacyjne.
wypożyczenie audioprzewodnika 20 zł, dzieci do lat 5 bezpłatnie. Audioprzewodnik wypożyczyć

można do godziny 18:00.

Informacje Praktyczne

Centrum Kultury Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

kasa
kasa czynna codziennie w g. 10-21.
przerwy sanitarne w czasie pandemii koronawirusa: g. 12-12.15, g. 14.45-15.15, g. 18-18.15
tel. +48 61 64 65 260

punkt informacyjny
punkt informacyjny i sklep czynne od wtorku do niedzieli w g. 11-19
tel. +48 61 64 65 272
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Przygotowano na podstawie materiałów CK Zamek
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