Madalina to dawna zajezdnia tramwajowa na poznańskiej Wildzie, dziś kulturalne miejsce spotkań
mieszkańców Poznania. W ramach akcji Lato na Madalinie organizatorzy przygotowali wiele bezpłatnych atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Multidyscyplinarne zajęcia, koncerty, spektakle
i występy kabaretowe czy animacje i aktywności integrujące dla całych rodzin to tylko niektóre z atrakcji. Każdy weekend to także inny motyw przewodni spod znaku sztuki, sportu oraz podróży, a wraz
z nim wiele dodatkowych atrakcji tematycznych.
www.facebook.com/zajezdniamadalinskiego

Centrum Kultury Zamek
Centrum Kultury Zamek to największa instytucja
upowszechniania kultury w Wielkopolsce oraz jedna z czołowych placówek tego typu w Polsce. W ciągu roku jest tu organizowanych kilka tysięcy imprez,
które prezentują i rozwijają najciekawsze zjawiska
kultury współczesnej, gdzie przenikają się i wzajemnie dopełniają film, teatr, literatura, muzyka i sztuki
wizualne. Za sprawą swej siedziby, którą jest dawny
zamek cesarski – jedna z najbardziej niezwykłych
budowli Poznania – ważnym elementem działalności tej instytucji jest także refleksja na temat historii
i jej wpływu na teraźniejszość.
www.ckzamek.pl

Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz

Centrum Sztuki Dziecka zaprasza na dwa wydarzenia
skierowane do najmłodszych. 10. Międzynarodowy
Festiwal Sztuki dla Najnajmłodszych Sztuka Szuka
Malucha trwać będzie do 3 lipca. To jeden z ważniejszych w Polsce międzynarodowych festiwali sztuki
dla najmłodszych widzów. W tegorocznym programie znajdą się spektakle z Polski i z zagranicy, koncerty, warsztaty oraz wydarzenia interaktywne. 17. Letnie
Pogotowie Sztuki to z kolei cykl interdyscyplinarnych,
artystycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Program obejmuje warsztaty twórcze w trzech obszarach sztuk wizualnych. Zajęcia odbywać się będą
w g. 10-12, w dniach 4-15 lipca w parku Cytadela oraz
18-22 lipca w parku przy Starym Browarze.
www.csdpoznan.pl
www.sztukaszukamalucha.pl

LIPIEC

Centrum działań o charakterze rewitalizacyjnym na Łazarzu jest powstały w 2015 roku Inkubator Kultury Pireus
w dawnej siedzibie restauracji o tej nazwie. W ramach
kolejnej edycji programu Włącz Łazarz – Nowi Bohaterowie poznamy niecodzienne historie i miejsca poprzez
szereg wycieczek i spacerów. W programie również
m.in. działania performatywne, warsztaty, poznawanie
kulis pracy teatru alternatywnego.
www.facebook.com/otwarta.strefa
KontenerArt czyli mobilne centrum kultury i sztuki
po raz kolejny gości na Chwaliszewie, czyli poznańskiej Wenecji. Powstałe z inicjatywy niezależnego
środowiska artystów eksperymentalne miejsce zlokalizowane jest w centrum miasta, nad Wartą. Na
odwiedzających oraz uczestników czeka w tym roku
duża, piaszczysta plaża i bogaty program artystyczny, czyli ponad 35 koncertów, 60 warsztatów, wiele
seansów filmowych, spotkań, dyskusji.
www.kontenerart.pl

Podczas wakacji w Poznaniu działa kilka letnich kin
plenerowych, w których można obejrzeć za darmo
wiele ciekawych filmów, zarówno zagranicznych, jak
i polskiej produkcji. W czwartki od g. 21.30 na kino
letnie zapraszają Międzynarodowe Targi Poznańskie.
W repertuarze m.in. Córki dancingu, Makbet czy Dzikie
historie. Z kolei Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera” zaprasza w każdy piątek do Kina na
Rybitwach. Na śródmiejskim skwerze przy ul. Rybaki
czeka seria pokazów ambitnego kina, warsztaty dla
dzieci i pikniki sąsiedzkie. Kolektyw Kąpielisko zaprosi poznaniaków do Kinoogrodu w Parku Kasprowicza. Start w każdą sobotę o g. 21.30. Swoją ofertę
kina plenerowego co roku przygotowują Poznańskie
Ośrodki Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Maltańskim,
a także Stary Browar oraz inne poznańskie centra
handlowe.

Festiwal Akademia Gitary,
19.08-11.09

Ogólnopolski Festiwal
Dobrego Smaku, 12-15.08

Akademia Gitary to cykl wydarzeń powiązanych ideą
propagowania gitary klasycznej. W programie festiwalu koncerty uznanych artystów, kursy mistrzowskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, pikniki oraz
tradycyjny happening gitarowy na Starym Rynku.
Każdego lata festiwal dociera również z sześcioma
strunami do kilkudziesięciu miejsc Wielkopolski, co
czyni go jedynym w Europie tej rangi wydarzeniem
muzycznym z gitarą na pierwszym planie. W koncercie inauguracyjnym 20 sierpnia w auli UAM wystąpią: Avi Avital, Łukasz Kuropaczewski, Chen Reiss
i David Adorjan.
www.akademiagitary.pl

W dniach 12-15 sierpnia płytę Starego Rynku opanuje wielki jarmark dla wielbicieli… dobrego smaku.
Ciekawostką będzie związany z obchodami 1050.
rocznicy Chrztu Polski projekt „Stół Mieszka i Dobrawy”: szereg interdyscyplinarnych działań mających na celu przybliżenie uczestnikom zwyczajów
żywieniowych w czasach pierwszych Piastów oraz
wpływu późniejszych wydarzeń historycznych, odkryć geograficznych i zmian w codziennym życiu
mieszkańców Polski na kuchnię i kulturę stołu. Nie
zabraknie laboratoriów smaku, warsztatów dla dzieci i dorosłych, spotkań z kulinarnymi osobowościami
oraz koncertów.
www.ofds.pl

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników fortyfikacji, architektury militarnej i historii. W tym roku
organizatorzy zaprezentują publiczności obiekty
XIX-wiecznej Twierdzy Poznań, I i II wojny światowej oraz z okresu zimnej wojny, a także fortyfikacje
z okresu średniowiecza. W programie również m.in.:
zwiedzanie fortów II, III, IVa, Va, VI oraz VII, Śluzy
Katedralnej, różnego typu schronów a także spacery
z przewodnikami i inscenizacje historyczne.
www.dnitwierdzypoznan.pl

Urzędowy dziedziniec zmienił w tym roku swoje oblicze na miejsce otwarte dla twórczej aktywności oraz
relaksu. Otoczony murami dawnego kolegium jezuickiego, barokowego budynku o unikatowych walorach
architektonicznych, zaprasza na koncerty, wystawy,
spektakle teatralne, happeningi i inne wydarzenia artystyczne. Wydarzeniem letniego sezonu na Wolnym
Dziedzińcu będzie w dniach 8-15 sierpnia cykl spektakli Teatru Polonia i Och-Teatru firmowany przez mistrzynię polskiej sceny Krystynę Jandę. Nie zabraknie
w nim m.in. przedstawień dla dzieci.

Centrum Sztuki Dziecka
na lato

To już druga odsłona projektu, na który składają się
cykliczne wydarzenia kulturalne odbywające się na
płycie Starego Rynku i uliczkach znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie w okresie od lipca do
września 2016 roku. Z myślą o Coolturalnym Starym
Rynku stworzono niewielką, ale świetnie usytuowaną Scenę Na Quadro – na klimatycznej uliczce pośrodku Rynku. Wśród kilkudziesięciu coolturalnych
wydarzeń m.in.: akustyczne koncerty młodych poznańskich wykonawców przy starorynkowych fontannach, przedstawienia dla dzieci Teatru Fuzja, niedzielne spacery z przewodnikiem oraz gry miejskie.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
www.estrada.poznan.pl

Kino
na Rybitwach

Wolny Dziedziniec
Urzędu Miasta Poznania

Krystyna Janda

SIERPIEŃ
Międzynarodowe
Warsztaty Tańca
Współczesnego Dancing
Poznań, 20-27.08

fot.. M. Zakrzewski

fot.. materiały prasowe

Największe w Polsce wydarzenie kulturalne poświęcone filmowi animowanemu. Każda edycja to ponad
300 filmów z całego świata, w tym pokazy konkursowe, retrospektywy, przeglądy tematyczne i premiery. Główne punktu programu tegorocznej edycji to
animacja lalkowa, animacja z Chorwacji, warsztaty
twórcze i bogaty program dla dzieci. Zaprezentowana zostanie również twórczość Zenona Wasilewskiego, ojca polskiej kinematografii animowanej
oraz nominowanego do Oscara Barry'ego Purvesa.
Specjalnością festiwalu jest fuzja animacji z muzyką
graną na żywo.
www.animator-festival.com

Jedna z najciekawszych imprez muzycznych w kraju
9 lipca zagości również w Poznaniu. Połączenie rozmaitych stylów, gatunków i osobowości sprawia, że
każdy z koncertów to wydarzenie i muzyczna mieszanka wybuchowa. Na scenie pojawią się m.in.:
Raz, Dwa, Trzy, Monika Brodka, Leszek Możdżer,
Mariusz Lubomski, Dawid Podsiadło, Maria Peszek.
W tym roku po raz pierwszy Męskie Granie odbędzie
się w największym miejskim parku Cytadela, który
sam w sobie jest obiektem wartym uwagi. Instalacja Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz, liczne
rzeźby plenerowe, Muzeum Uzbrojenia czy place zabaw to tylko niektóre atrakcje poznańskiej „zielonej
twierdzy”.
www.meskiegranie.pl
.

Kina letnie

Dni Twierdzy Poznań,
27-28.08

fot. P. Skórnicki

Cytadela muzyki i rzeźby

Otwarta Strefa Kultury Łazarz to inicjatywa powołania dzielnicy kulturalno-artystycznej współtworzonej
przez artystów, organizacje pozarządowe, galerie, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców dzielnicy.

Dancing Poznań to znane w całej Europie przedsięwzięcie, które co roku odwiedzają setki osób zakochanych w tańcu i pragnących uczyć się go pod okiem
pedagogów z całego świata. W ramach tegorocznej
edycji przygotowane zostaną zajęcia prowadzone
aż w czterdziestu technikach – od ballet dance aż po
hip-hop. Organizatorem wydarzenia jest Polski Teatr
Tańca. Instytucja od 1973 roku zrealizowała ponad 180
premier, wystawiała spektakle na pięciu kontynentach,
otrzymała liczne nagrody. Z teatrem współpracowali również najlepsi choreografowie na świecie, m.in.:
Birgit Cullberg, Örjan Andersson, Karine Saporta, Ohad
Naharin, Jo Strømgren.
www.ptt-poznan.pl

Festiwal Nic Się Tu Nie
Dzieje, 5-9.08

fot.. T. Bombrych

Zlokalizowane w renesansowym budynku w sąsiedztwie Starego Rynku posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje
pozaeuropejskie, które można oglądać w ramach
wystaw stałych oraz czasowych. Zajmuje się także
działalnością edukacyjną, ochroną zabytków oraz
ochroną dziedzictwa archeologicznego. W 2012
roku otwarta została nowa placówka Muzeum Archeologicznego – Rezerwat Archeologiczny Genius
Loci. Na zwiedzających czeka multimedialny pokaz
z wykorzystaniem techniki 3D oraz ekspozycja prezentująca rekonstrukcję średniowiecznych wałów
dawnego miasta.
www.muzarp.poznan.pl

Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza
zlokalizowane w dawnym kinie Olimpia na poznańskim Grunwaldzie powstało z potrzeby stworzenia
regularnej sceny dla teatrów niezależnych: zarówno
poznańskich, jak i dla spektakli gościnnych z kraju
i z zagranicy. Organizatorzy przygotowali również
wakacyjny program Kraina Olimpia, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów, a wieczorami – imprezy taneczne, mające spajać lokalną społeczność.
www.scenarobocza.pl

fot. materiały organizatorów

Avi Avital

fot. materiały organizatorów

fot. P. Skórnicki

fot.. Poznan Film Commission

Festiwal organizowany w przepięknej scenerii Jeziora
Kierskiego tuż pod Poznaniem. Impreza to prawdziwe święto dla fanów muzyki elektronicznej. W trakcie trzech festiwalowych dni wystąpią artyści m.in.
z Berlina, Frankfurtu, Warszawy i Poznania. W programie również warsztaty dj'ingu i live actu, kino letnie oraz atrakcje wodne ośrodka Kaskada Plaża.
www.facebook.com/kaskada.plaza

fot. P. Bedliński

Wzorem lat ubiegłych, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, we współpracy z fundacją uczelni oraz
Urzędem Miasta Poznania, przygotowuje ofertę koncertową dla wszystkich tych, którzy planują spędzić
lato w Poznaniu. W tym roku koncerty w ramach
Sceny letniej odbywać się będą w każdą środę lipca
i sierpnia: 6, 13, 20, 27.07 oraz 3, 10, 17, 24, 31.08.
www.amuz.edu.pl

Muzeum Archeologiczne

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

Simitu Duo

fot. materiały prasowe

LIPIEC–GRUDZIEŃ 2016

Międzynarodowy Festiwal
Filmów Animowanych
Animator, 8-14.07

Scena letnia Akademii
Muzycznej

Fismoll

Centrum Amarant to nietuzinkowy ośrodek kultury
w dawnym Domu Tramwajarza na poznańskich Jeżycach. Każdego dnia centrum oferuje bogaty program
wydarzeń dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Odbywają się tu
projekcje filmowe, spektakle, koncerty, warsztaty
muzyczne, ruchowe, teatralne i plastyczne, wykła-

fot. materiały organizatorów

fot.. rzekawartapoznania.pl

Zlokalizowana na poznańskiej Śródce Brama Poznania ICHOT to imponujące centrum interpretacji
dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii
łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach pań-

Bezpłatne koncerty na pływającej scenie w nastrojowej scenerii Jeziora Maltańskiego to zapowiedź
prawdziwie muzycznego lata w Poznaniu. Tegoroczną edycję cyklu Żywiec Miejskie Granie zainauguruje
3 lipca zespół Voo Voo z Wojciechem Waglewskim.
W kolejnych tygodniach lipca wystąpią: Lipali, Czesław Śpiewa, Taco Hemingway oraz Mikromusic. Natomiast w sierpniu zagrają: Organek, Kortez, Fismoll
oraz Rasmentalism.
www.facebook.com/MaltanskaScenaNaWodzie

Kaskada Festiwal, 8-10.07

dy, spotkania, dyskusje i konsultacje społeczne. Pod
wieloma względami to pierwsze tego typu miejsce
zarówno na Jeżycach, jak i w skali całego miasta.
www.centrum-amarant.pl

LIPIEC–SIERPIEŃ

Maltańska Scena
Muzyczna

POZNAŃSKI
INFORMATOR
KULTURALNY

stwa polskiego. W ramach działań edukacyjnych,
instytucja organizuje również liczne wydarzenia
edukacyjno-rekreacyjno-sportowe – od warsztatów
dla najmłodszych i seniorów, przez spływy kajakowe
po wystawy czasowe i wycieczki. Ofertę kulturalną
Śródki uzupełniają działania Fundacji Puenta, która, uwzględniając specyfikę tej dzielnicy, tworzy całoroczny cykl imprez artystycznych Pośrodku Śródki.
W ramach programu odbędą się warsztaty plastyczne i kulinarne, gry plenerowe i planszowe, koncerty
i spektakle teatralne.
www.bramapoznania.pl, www.artpuenta.eu

Coolturalny Stary Rynek

fot. materiały prasowe

KULTURA W DZIELNICACH

Plaża miejska Chwaliszewo

Dyzmatronik

fot. materiały organizatorów

Ideą konkursu Centrum Warte Poznania, organizowanego od 5 lat przez Miasto Poznań, jest opracowanie i zrealizowanie projektów, które mają na celu
rewitalizację historycznych dzielnic miasta oraz aktywizację życia kulturalnego mieszkańców. Wśród
zwycięskich projektów znalazły się w tym roku m.in.:
cykl warsztatów i potańcówek przed budynkiem
dawnego kina Olimpia, wystawy fotografii w pustostanach, warsztaty didżejskie na nadwarciańskim
Brzegu Wschodnim i parada na Warcie, połączona
z widowiskiem Światło i dźwięk w ramach reaktywacji
tradycji Poznańskich Wianków. 18 zwycięskich projektów zostanie zrealizowanych do końca 2016 roku.
www.facebook.com/CentrumWartePoznania

fot. A. Musiał

Od czerwca w czterech dzielnicach ulokowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie Warty (na Wildzie,
Ratajach, Chwaliszewie i Szelągu) uruchomione zostały miejskie plaże. Każda z nich wyposażona jest
w bezpłatne leżaki, hamaki, zapewniony jest dostęp
do sprzętu sportowego, gastronomii, a także wielu
atrakcji wodnych i kulturalnych. W ubiegłym sezonie
na poznańskich plażach miejskich bawiło się blisko
55 tys. osób!
www.RzekaWartaPoznania.pl

Brama Poznania ICHOT

fot. materiały prasowe

Centrum Warte Poznania

Mural 3D na Śródce, Centrum Warte Poznania 2015

fot. Ł. Gdak

Plaże miejskie

Na pierwszą edycję zainspirowanego przez poznańskie kina studyjne festiwalu filmowego złoży się
45 projekcji. W programie przedpremiery, seanse
z muzyką na żywo i zaproszonymi gośćmi oraz cykle
tematyczne. Organizatorzy zadbają również o nietuzinkowe otwarcie – będzie to… chodzony maraton
filmowy: pierwszy seans widzowie obejrzą w Rialto,
drugi – w Pałacowym, trzeci – w Muzie. Oprócz pokazów będzie można też zwiedzić zaplecze kin, zaplanowano też wycieczki z przewodnikami po mieście
w poszukiwaniu filmowych motywów.
www.facebook.com/nicsietuniedzieje

Nostalgia Festival Poznań
23-25.09

Pro Sinfonika to działający nieprzerwanie od ponad
40 lat młodzieżowy ruch miłośników muzyki zajmujący się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.
Inaugurację sezonu rozpocznie koncert Czy skrzypce mają duszę? Wystąpią: Anna Malesza – skrzypce,
Amelia Maszońska – skrzypce, Łukasz Borowicz – dyrygent, prowadzenie koncertu, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. W programie: Henryk Wieniawski,
II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22; Henryk Wieniawski, Fantazja brillante na tematy z opery Faust;
Charlesa Gounoda op. 20 na skrzypce i orkiestrę
(1865); Ludwig van Beethoven, VII Symfonia A-dur
op. 92 (fragmenty),
www.prosinfonika.eu

Festiwal Nostalgia to nowatorski projekt muzyczny.
Jego głównym celem jest przedstawianie artystów,
których twórczość sięga do ich narodowych korzeni
(m.in. Armenia, Estonia, Ukraina, Rosja) i płynnie łączy je z motywami współczesnymi, dając tym samym
nową światową jakość. W tym roku festiwal poświęcony będzie twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego.
Podczas specjalnego koncertu orkiestry Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zaprezentowane zostaną dwa utwory: Kantata o św. Wojciechu
Salve sidus Polonorum i Oratorium o św. Wojciechu
Sanctus Adalbertus. W programie festiwalu także pokazy filmowe i warsztaty krytyki.
www.nostalgiafestival.pl

Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza
Ale Kino!, 27.11-4.12

fot. P. Bedliński

Ale Kino! to najstarszy i najbardziej ceniony polski
festiwal filmów skupionych wokół młodych ludzi.
Nagrodą Festiwalu są Złote Koziołki, o które walczy
cały świat – w tym roku organizatorzy spodziewają się 2000 zgłoszeń! Filmy konkurują między sobą
podzielone na cztery kategorie – filmy animowane
dla dzieci, filmy animowane dla młodzieży, filmy
aktorskie dla dzieci i filmy aktorskie dla młodzieży.
Przyznawane są również Platynowe Koziołki, stanowiące nagrodę organizatorów festiwalu dla osób
szczególnie zasłużonych dla filmu dla młodego widza. Oprócz nagród „dorosłego” jury, swoją nagrodę
Marcinka przyznaje jury dziecięce oraz nagrodę Marcina – jury młodych.
www.alekino.com

Międzynarodowy Festiwal
Filmów Dokumentalnych
OFF Cinema, 16-20.11
Festiwal konkursowy, który prezentuje filmy dokumentalne z całego świata. Najlepszym dokumentom jury złożone z wybitnych twórców kina, krytyków filmowych i animatorów kultury przyznaje
nagrody: Złoty, Srebrny i Brązowy Zamek. Organizatorzy prezentują i promują interesujące wydarzenia
z szerokiego kręgu polskiej i światowej kinematografii współczesnej i klasycznej, nie tylko dokumentalnej. Konkursowi towarzyszą liczne pokazy specjalne,
spotkania z twórcami, wystawy o tematyce filmowej,
koncerty filmowo-muzyczne, warsztaty filmowe, wykłady i panele dyskusyjne. Festiwal wspiera rozwój
kina dokumentalnego na trzech płaszczyznach: prezentacja, edukacja, refleksja.
www.offcinema.pl

Festiwal słowa w piosence
Frazy, 4-9.11
Najmłodszy z poznańskich festiwali od samego początku cieszy się ogromną popularnością. Frazy to
przede wszystkim koncerty, ale również spotkania
z artystami, którzy opowiadają publiczności o kulisach powstania swych utworów i tajnikach literackiego warsztatu piosenkopisarza. Granic gatunkowych
brak: usłyszymy zarówno śpiewających poetów, jak
i raperów. Nie zabraknie pozascenicznych spotkań
z autorami, konferencji, dyskusji i innych wydarzeń.
Odbędzie się również konkurs im. Jacka Kaczmarskiego dla młodych autorów.
www.festiwalfrazy.pl

fot. P. Skórnicki

Święty Marcin to kluczowa arteria Poznania, prowadząca na Stare Miasto, przy której znajduje się
zarówno zabytkowy Zamek Cesarski, jak i modernistyczne wieżowce Alfy. Zapoczątkowana w 1994
roku przez Centrum Kultury Zamek tradycja organizacji w dniu 11 listopada (czyli imienin Marcina)
wielobarwnej parady, stała się nie tylko okazją do
wielkiego pikniku kulturalnego, ale też do radosnej
celebracji przypadającego tego dnia Narodowego
Święta Niepodległości. Symbolem parady jest postać Świętego Marcina na białym koniu, ale też rogale świętomarcińskie – specjał lokalnych cukierników,
strzegących jego niepowtarzalnej receptury.

Międzynarodowe Targi
Poznańskie
Tereny targowe służą również działalności kulturalnej. Latem działa tu strefa relaksu z boiskami i kinem
letnim, zaś przez cały rok poznaniacy odwiedzają
targowe hale koncertowe: Salę Ziemi i Empedwójkę.
Wybrane koncerty na MTP:
The Wall Live Orchestra, 18.09, g. 19, Sala Ziemi
Behemoth oraz Boczer/Batushna, 10.10, g. 19, Empedwójka
Flume, 10.11, Empedwójka
Archive, 20.11, g. 20, Empedwójka
Piaf! The Show, 20.11, g. 20, Sala Ziemi
Dire Straits Symfonicznie: Badach, Napiórkowski,
Herdzin, 2.12, g. 20, Sala Ziemi
www.mtp.pl

Biblioteka Raczyńskich
Biblioteka Raczyńskich, ufundowana w 1829 roku
przez Edwarda hr. Raczyńskiego, jest najstarszą z istniejących publiczną biblioteką w Polsce. Instytucja
zaprasza do nowoczesnego budynku, 38 filii na terenie Poznania i trzech literackich muzeów: K. Iłłakowiczówny, H. Sienkiewicza i J.I. Kraszewskiego. Najcenniejsze są zbiory specjalne, rękopisy, starodruki,
mapy – skarby kultury narodowej i europejskiej. Bogatą ofertę książek, czasopism, multimediów i gier
wzbogacają pokazy, spotkania, konkursy literackie,
festiwale i wystawy. Spotkanie z Arcydziełem, Kanon
wielkopolskiej nowoczesności, Festiwal słowa w piosence Frazy, Dni kultury czeskiej to tylko niektóre z nich.
W sierpniu planowana jest wystawa Nowy poczet
władców Polski. Świerzy kontra Matejko.
www.bracz.edu.pl

Teatr Animacji

Teatr Animacji w Poznaniu jest jedynym teatrem
lalek w całej Wielkopolsce działającym nieprzerwanie od 1945 roku. W repertuarze, oprócz spektakli
dla dzieci, znajdują się także te adresowane do dorosłej publiczności. Sezon 2016/2017 zainauguruje
premiera Żabki – spektakl dla najmłodszych zrealizowany przy użyciu kolorowych cieni na podstawie
serii książek Maxa Velthuijsa wyreżyseruje Fabrizio
Montecchi z Teatro Gioco Vita w Piazenzy (Włochy),
a także inspirowany mitologią słowiańską Into the Forest w reżyserii tancerza-lalkarza Dudy Paivy. Dorośli
będą mieli okazje zobaczyć ponownie Moliera Neville'a Trantera, Pastranę Marii Żynel oraz Czarne ptaki
Erica Bassa.
www.teatranimacji.pl

Festiwal literatury wywodzącej się z Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na promowany na nim
obszar jest jedynym tego typu przedsięwzięciem
w Polsce. Prezentuje wartościową literaturę poprzez
szereg różnorodnych form kulturalnych (spotkania
autorskie, działania teatralne, muzyczne itd.). W ramach czterech edycji odbyło się ponad czterdzieści
wydarzeń, goszczono autorów z siedmiu krajów (Albania, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja,
Węgry). Endemity. Czytamy! to z kolei akcja proczytelnicza skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów.
www.endemity.pl

Galeria Miejska Arsenał
Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją
kultury, której siedziba mieści się w samym sercu
miasta, na Starym Rynku. Arsenał prowadzi działalność wystawienniczą i wydawniczą, organizuje
spotkania edukacyjne. Wśród wielu celów działalności Galerii jest także misja rozpoznania i badania
środowiska artystycznego Poznania, którą Galeria
realizuje poprzez współpracę z rozmaitymi instytucjami artystycznymi działającymi w strukturach rządowych i samorządowych, ale także z organizacjami
pozarządowymi lub tymi o zgoła nieformalnym
charakterze. Tym samym Galeria Arsenał służy jako
platforma wymiany artystycznej między twórcami
z różnych środowisk oraz ich odbiorcami.
www.arsenal.art.pl

Festiwal Poznań Baroque,
4-12.11
Poznań Baroque to 21 koncertów prezentujących
najnowsze tendencje i trendy wykonawcze w dziedzinie muzyki barokowej ze szczególnym naciskiem
na młode pokolenie wykonawców oraz na artystów,
którzy w Polsce są mniej znani. Tegoroczny festiwal
zaprezentuje szeroką paletę stylów i estetyk wykonawczych oraz programy obejmujące muzykę od
renesansu po późny barok. Dominować będą formy
kameralne oraz recitale, a rolę orkiestry festiwalowej odrywać będzie międzynarodowy zespół Kore.
Wśród wykonawców m.in. zespoły Masques, A Nocte Temporis, La Morra, Ground Floor oraz soliści Reinoud Van Mechelen, Sophie Gent i Olivier Fortrin.
www.poznanbaroque.com

Molier

Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu
Mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnego
Ziemstwa Kredytowego. Warto zajrzeć na patio:
w 2015 roku oddano do użytku nowe budynki uczelni z nowoczesną drukarnią hybrydową i studiem filmowym. Centralne miejsce zajmuje Atrium, zwane
teatrem szekspirowskim, miejsce spotkań i działań
twórczych – od wystaw po koncerty. W budynku przy
Al. Marcinkowskiego 29 mieszczą się dwie galerie:
Galeria Aula i Galeria Rotunda. UAP jest organizatorem wielu ważnych wydarzeń, m.in. Poznań Design
Days czy AK 30 – 30 wystaw – 30 dni, cyklu wystaw
odbywających się w prywatnych przestrzeniach
twórczych poznańskiego środowiska artystycznego.
www.uap.edu.pl

Festiwal Przyjaciół Meskaliny to niecodzienne wydarzenie muzyczne, w trakcie którego wystąpi aż 10 zespołów z Polski i świata. Ideą wydarzenia jest występ
artystów, których są zaprzyjaźnieni z publicznością
oraz klubem, lubią atmosferę tego miejsca i chętnie
wracają z nowymi projektami, by zaprezentować
premierowe utwory, ale też zagrać w nowych formacjach. W tym roku wystąpią m.in.: Slalom, Arms
and Sleepers. Klubokawiarnia Meskalina to ważny
punkt na muzycznej mapie Poznania. Ulokowany
w samym sercu Poznania – w modernistycznym budynku Galerii Arsenał na środku Starego Rynku – jest
miejscem koncertów, wystaw, projekcji filmowych,
performansów czy spektakli teatralnych.
www.meskalina.com

LuxFest, 1.10
LuxFest to wyjątkowy festiwal muzyczny dla całych
rodzin, którego piąta edycja odbędzie się w poznańskiej Arenie. Jest to jedyna impreza rockowa w Polsce, na której mile widziane są również… dzieci, dla
których przygotowana zostanie wielka strefa zajęć
muzycznych i plastycznych. W tym roku wystąpią
m.in.: Luxtorpeda, Lady Pank, Zeus oraz Arka Noego,
a także – w ramach projektu Za Wolność – zespoły
mające w swych repertuarach piosenki inspirowane wydarzeniami Powstania Poznańskiego Czerwca
1956 roku.
www.luxfest.net

PAŹDZIERNIK
Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy im. Henryka
Wieniawskiego, 8-23.10

Blue Note Poznań
Competition, 14-16.10

Najważniejsze wydarzenie artystyczne drugiej połowy roku w Poznaniu! Odbywający się co pięć lat
w Poznaniu konkurs skrzypcowy jest najstarszym
tego typu wydarzeniem na świecie. Pierwszy odbył
się w 1935 roku w Warszawie, kolejny zorganizowany został po 17 latach, w 1952 roku, tym razem
w Poznaniu. Od 1957 roku konkursowi skrzypcowemu towarzyszy Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego. Gala i koncert Laureatów odbędzie się 23 października o godzinie 19
w przepięknej Auli Uniwersyteckiej.
www.wieniawski.pl

Koncerty Orkiestry
Kameralnej Polskiego Radia
Amadeus
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
została założona w Poznaniu w 1968 roku przez
Agnieszkę Duczmal. Do chwili obecnej Orkiestra
pod jej batutą nagrała dla Polskiego Radia ponad
10 tys. minut muzyki obejmującej repertuar od baroku do współczesności i wykonała setki koncertów
transmitowanych przez Polskie Radio. Prowadzi bogatą działalność koncertową w większości krajów
europejskich oraz USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii,
Kuwejcie, Japonii, i na Tajwanie. 27 listopada w Auli
Uniwersyteckiej zaprezentuje program: L. van Beethoven – V koncert fortepianowy, M. Górecki – Koncert na dwie orkiestry smyczkowe, J. Radzyński – Serenada na smyczki.
www.amadeus.pl

fot. materiały prasowe

fot. J. Wittchen

Teatr Nowy, od 1923 roku funkcjonujący przy ul. Dąbrowskiego 5, oferuje publiczności zróżnicowany
repertuar współczesnej dramaturgii i nowoczesnej
interpretacji klasyki. Choć większość spektakli powstaje z lokalnych inspiracji, to ich festiwalowe sukcesy świadczą o głębokim, uniwersalnym przesłaniu.
Poza stałym repertuarem widzowie odwiedzający
trzy sceny Teatru Nowego mogą liczyć również na
inne atrakcje: kolejne edycje Sceny Debiutów połączone z możliwością wybrania najlepszego spektaklu, czytania performatywne oraz cały wachlarz
zajęć edukacyjnych: czytania i animacje dla najmłodszych, pokazy charakteryzacji, warsztaty z aktorami oraz wycieczki.
www.teatrnowy.pl

Międzynarodowy Festiwal
Przyjaciół Meskaliny,
20-22.10

fot. K. Grygoruk

Starych nie ma – chata wolna, oj, będzie bal – śpiewał Zenon Laskowik. Jego nazwisko kojarzymy z kabaretem
Tey, z którego skeczy śmiała się cała Polska. Związani
z nim Bohdan Smoleń, Janusz Rewiński, Krzysztof Jaślar to wielkie sławy. Ale kabaret w Poznaniu to nie
tylko Tey, bo już w międzywojniu satyra tu rozkwitała, o czym pisze Izolda Kiec w książce Czy chce być pan
powieszony w sympatycznym towarzystwie?. W bliższych nam czasach sukcesy święciły takie grupy jak
I z Poznania i z Torunia, Afera, Czesuaf. Duch Teya towarzyszy natomiast Festiwalowi Zostań Gwiazdą Kabaretu, który odbywa się w Scenie na Piętrze – sali
Estrady Poznańskiej, będącej kiedyś domem Teya.

Endemity. Festiwal
Literatury Europy
Środkowo-Wschodniej,
10-16.10

Henryk Mikołaj
Górecki

LISTOPAD
Święty Marcin: imieniny
ulicy z rogalami

Kabaretowy Poznań

Luxtorpeda

Blue Note Poznań Competition to cykliczne wydarzenie adresowane z jednej strony do uczestników –
młodych, zdolnych muzyków z całej Polski, z drugiej
– do publiczności, osób zainteresowanych muzyką
na najwyższym poziomie, nowymi trendami muzycznymi, a przede wszystkim młodymi talentami
wykonawczymi. To jedyny w Polsce konkurs dla młodych instrumentalistów jazzowych oraz wokalistów
z kręgu jazzu, bluesa, soulu, piosenki autorskiej itd.
Podobnie jak w ubiegłym roku przewodniczącym
jury będzie Krzesimir Dębski.
Blue Note to w pełni profesjonalnie wyposażony
klub muzyczny, w którym już od 17 lat promowana
jest muzyka jazzowa, ale też blues, soul, hip-hop,
reggae i rock.
www.bluenote.poznan.pl

Poznańskie Kolędowanie

Festiwal Fabuły, 11-15.10
Organizowany po raz drugi Festiwal Fabuły pokazuje
ważne i reprezentatywne zjawiska szeroko rozumianej prozy – nie tylko tej traktowanej zazwyczaj jako
wysoko artystyczna, ale też eseju, biografii, reportażu, gatunków popularnych. Ważne jest zarówno
spotkanie publiczności z wyrazistymi osobowościami artystycznymi, które posługują się rozmaitymi
stylami i formami literackimi, jak i zderzenie różnych
sposobów opisu rzeczywistości i światopoglądów.
W tym roku gośćmi festiwalu będą m.in.: Małgorzata Szejnert, Sylwia Chutnik, Weronika Murek, Michał
Witkowski, Stefan Chwin, Jakub Małecki, Wit Szostak i Łukasz Orbitowski.
www.ckzamek.pl

Evita

Poznańskie Kolędowanie to doroczna impreza odbywająca się w naszym mieście, skupiona wokół muzycznego obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.
Świątynie poznańskie rozbrzmiewają wówczas kolędami, pastorałkami i pieśniami bożonarodzeniowymi z całego świata w wykonaniu wielu wykonawców.
W czasie koncertów będzie można usłyszeć chóry
chłopięce, dziewczęce, mieszane, zespoły wokalne,
solistów, instrumentalistów, zespoły ludowe, jak również muzyków prezentujących jazz i pop.
www.poznanskiekoledowanie.com

Agnieszka Duczmal

fot. R. Lak

Pro Sinfonika - klasyka
od najmłodszych lat

fot. materiały organizatorów

fot.. J. Mielniczuk

Pix.House to otwarta w 2015 roku nowoczesna galeria połączoną z pracownią fotografii, której głównym celem jest edukacja artystyczna, wizualna,
kulturalna i społeczna. Regularnie organizowane są
wystawy, spotkania z fotografami z całego świata,
warsztaty oraz pokazy slajdów. Tworzone jest także
Archiwum Społeczne.
Dzięki współpracy poznańskiej galerii Pix.House
z Instytutem Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy)
w listopadzie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal
Książek Fotograficznych XPRINT. Zaprezentowany
zostanie unikatowy na skalę Europy zbiór wydanych
i nigdy nieopublikowanych książek/albumów fotograficznych. Poznań odwiedzą kuratorzy, eksperci,
producenci i projektanci książek. Głównym punktem
festiwalu będzie wystawa zwycięzcy międzynarodowego konkursu Slideluck Poznań.
pix.house

5. Mediations Biennale – Fundamental odnosi się do
fundamentów wolności, tożsamości oraz integralności każdego społeczeństwa i jego kultury. W obliczu współczesnych konfliktów, masowej migracji
ludzi i idei na świecie, inicjujemy w Polsce dialog 50
artystów z Afryki (Ghany, Kongo, Senegalu, Zimbabwe), Indonezji, Izraela, Japonii, Kuby z 20 artystami
z Polski. Wystawy będą prezentowane m.in. w Muzeum Narodowym, Centrum Kultury Zamek, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA Inner Spaces, Nowej
Gazowni.
www.mediations.pl

Teatr Nowy

fot. archiwum UAP

WRZESIEŃ
Pix.House

Lear

fot. K. Zalewska

Łukasz Borowicz

II Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych
Trillme Festival to jedyne tego rodzaju wydarzenie
artystyczne w Europie. Pomysłodawcą i gospodarzem festiwalu jest jeden z najbardziej utytułowanych zespołów dziewczęcych w Europie – Chór
Dziewczęcy Skowronki, działający pod dyrekcją Alicji
Szelugi przy poznańskim Centrum Kultury Zamek.
Chóry biorące udział w festiwalu wykonają głównie
muzykę rodzimą, a koncerty będą okazją do zaprezentowania bogactwa kultury muzycznej krajów,
z których pochodzą uczestnicy.
www.girlschoirfestival.pl

Mediations Biennale,
1-30.10

GRUDZIEŃ
Festiwal Rzeźby Lodowej

Poznański festiwal jest jedynym tego typu wydarzeniem w Europie, na którym spotykają się najlepsi
lodowi rzeźbiarze z całego świata. Na specjalnie
przygotowanych platformach artyści tworzą kilkumetrowe rzeźby o tematyce świątecznej i zimowej.
Co roku areną zmagań artystów jest Stary Rynek.
Lodowe dzieła sztuki, tworząc prawdziwie bajeczną
atmosferę, co roku przyciągają tysiące poznaniaków
i turystów.
www.poznan.pl

Teatr Ósmego Dnia

Teatr Muzyczny

Teatr Ósmego Dnia gra już od ponad 50 lat. Najwybitniejszy teatr alternatywny Polski powojennej, jak
pisze o nim wielu krytyków i teatrologów. To nadal
formacja współczesna, szukająca ciągle własnych
sensów i znaków. Teatr spełniony – jego wizja wolności zwyciężyła wraz z przełomem politycznym
we wschodniej i centralnej części Europy. Współzałożycielem Teatru jest Lech Raczak. Pierwszym sekretarzem literackim był Stanisław Barańczak. W sezonie 2016/2017 Teatr zaprezentuje swoje spektakle
repertuarowe. W programie również kolejna edycja
konkursu OFF: Premiery/Prezentacje, warsztaty
z Corrą Herrendorf, współtwórczynią Teatru Nucleo
oraz wystawa fotografii Macieja Krajewskiego vel Łazęgi Poznańskiego.
www.osmego.art.pl

Teatr Muzyczny w Poznaniu jest jedną z najprężniej
rozwijających się instytucji kultury w Polsce. Z myślą
o coraz liczniejszej publiczności repertuar jest stale
wzbogacany o kolejne produkcje: musicale, operetki, komedie, koncerty, spektakle dla dzieci i salony
poezji. W sezonie 2016/2016 na afisz powrócą dwa
wielkie hity musicalowe, czyli Jekyll&Hyde oraz Evita.
Jesienią ponownie będzie można zobaczyć spektakl
Jesus Christ Superstar, a także październikową polską
prapremierę Zakonnicy w przebraniu na podstawie
słynnego filmu z Whoopi Goldberg w roli głównej.
www.teatr-muzyczny.poznan.pl

Teatr Wielki

Concordia Design

Teatr Wielki w Poznaniu to jedna z najważniejszych
scen w Europie, podążająca zarówno za tradycyjnymi rozwiązaniami, jak i nowoczesnymi trendami
w sztuce. Wiele przedstawień operowych na scenie
poznańskiej jest efektem współpracy z innymi teatrami operowymi, jak chociażby La Monnaie/De
Munt, oraz uznanymi reżyserami (David Pountney,
Alvis Hermanis, Michał Znaniecki, Iwan Wyrypajew).
Teatr prezentuje także spektakle dla dzieci i balety.
Zbliżające się premiery to Makbet Verdiego (reż. Olivier Fredj), Zemsta nietoperza Straussa (reż. Krzysztof
Szaniecki), Rozwód Figara Eleny Langer (reż. David
Pountney), balet Anna Karenina Szczedrina (chor. Tomasz Kajdański) i Czarodziejski flet Mozarta (reż. Sjaron Minailo).
www.opera.poznan.pl

Concordia Design to jedyne takie miejsce w Polsce!
Centrum designu mieści się w zabytkowym budynku,
który po renowacji zyskał niezwykły, postindustrialny klimat. Miejsce łączy design z biznesem i edukacją, a w programie ma propozycje dla wszystkich
– dzieci i dorosłych, amatorów i profesjonalistów.
Na co dzień zaprasza na spotkania z projektantami
i innowatorami (m.in. z Anną Orską), na warsztaty
rozwojowe i biznesowe, do centrum eventowego,
na szereg autorskich wydarzeń (m.in. Festiwal Designu i Kreatywności dla Dzieci EneDueDe) oraz do
doskonałej restauracji. Concordia Design mieści się
w ścisłym centrum Poznania, więc naprawdę trzeba
ją odwiedzić!
www.concordiadesign.pl

fot. P. Skórnicki

fot. materiały prasowe

Wydarzenie odbywające się w tym roku w pierwszy
wrześniowy weekend jest największą otwartą i niebiletowaną imprezą dzielnicową. Gwiazdami tegorocznej odsłony festiwalu będą Smolik i Kev Fox. Na
scenie pojawią się również m.in. Wilki. W każdej
z dotychczasowej edycji brało udział ponad 20 tys.
osób. Festiwal to także prezentacja działań poznańskich organizacji pozarządowych i instytucji, warsztaty i konkursy.
www.facebook/dnipyrlandii

Trillme Festival, 14-18.09

fot. www.sxc.hu

Smolik

fot. J. Wittchen

Dni Pyrlandii
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