i nie tylko ...

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Bulwarove

25-26 sierpnia ,08-09 i 15-16 września
Skwer na Łasztowni
Przez całe lato, dwa razy w miesiącu odpoczywamy na Łasztowni, gdzie są leżaki, kocyki,
pufy i skrzynie wypełnione drewnianymi
zabawkami. Skwer wieńczący Łasztownię
zamienia się w przestrzeń pełną zabawy,
relaksu, dobrej muzyki, pysznego jedzenia.
www.bulwary.szczecin.eu

Różany Ogród Sztuki

W każdy weekend lata (do końca września),
w ramach cyklu Różany Ogród Sztuki, odbywa się wiele artystycznych wydarzeń dla
starszych oraz atrakcje dla najmłodszych
(Różanka Dzieciom) – spektakle interaktywne
i warsztaty twórcze. Hitem jest Różankowa
Potańcówka, czyli muzyka, świecące girlandy,
wieczór i wirujące pary, w tym roku potańcówki aż do końca września (15 i 29)
www.saa.pl

i meta będzie na Łasztowni. Trasy 10. Baja Poland 2018 będą dla światowej elity miejscem
widowiskowej, sportowej rywalizacji – mówi
Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.
www.bajapoland.eu
10-16 września

Pekao Szczecin Open

Korty przy al. Wojska Polskiego 127
Dwudziesta szósta edycja turnieju Pekao
Szczecin Open, czyli wielki tenis na światowym poziomie, jak co roku, w naszym
mieście. O uroku imprezy stanowią ocienione korty przy Alei Wojska Polskiego, mecze
dnia rozgrywane przy sztucznym świetle,
a wieczorem koncerty festiwalu muzycznego.
www.pekaoszczecinopen.pl
15-16 września

Zakończenie sezonu w Miejskiej
Strefie Letniej.

15 sierpnia

Lekkoatletyczny Memoriał im. Maniaka

29 września, godz.20:00
Scena na Łasztowni Teatru Polskiego

Meisinger Music Festival:
Piazzolla

Muzyka Astora Piazzolli w oryginalnym opracowaniu na kwintet, w wykonaniu Juanjo
Mosalini – bandoneon, Waldemar Malicki –
fortepian, Winfried Holzenkamp – kontrabas,
Soyoung Yoon – skrzypce, Krzysztof Meisinger
– gitara. Prowadzenie – Waldemar Malicki
i Krzysztof Meisinger
30 września , godz.20.00
Filharmonia w Szczecinie

Meisinger Music Festival:
Teatro d`Amore L`Arpeggiata

L’Arpeggiata – zespół, założony w 2000 roku
i kierowany przez Christinę Pluhar, tworzą
wybitni instrumentaliści i wokaliści, wykonujący repertuar barokowy oraz tradycyjny,
ze szczególnym uwzględnieniem
nieznanych kompozycji z początku XVII wieku.
www.filharmonia.szczecin.pl
12-13 października

Stadion ul. Litewska
Lekkoatletyczny Memoriał
Wiesława Maniaka jest nową,
szczecińską imprezą sportową,
która w roku 2018 zastąpi Memoriał Kusocińskiego. Do Szczecina
znów przyjadą gwiazdy królowej
sportu, a miejski stadion lekkoatletyczny ponownie wypełni się kibicami.
www.mosrir.szczecin.pl

Celem festiwalu jest promocja młodych
wykonawców stawiających pierwsze kroki
w branży muzycznej, oraz prezentacja
inspirujących zjawisk i produkcji na polskiej scenie muzycznej. Dyrektorem Artystycznym festiwalu od 2014r. jest Katarzyna
Nosowska .
www.festiwalmlodychtalentow.pl

18-19 sierpnia

12-21 października 2018

Koncerty, niesamowite zabawy,
warsztaty dla dzieci, słowem dwa
dni wspaniałej rozrywki dla dzieci
i dorosłych.

Każda edycja to przewodni motyw, tym
razem: Mieszkam w mieście – wokół którego budowany jest cały program wydarzenia: wystawy, wykłady, prelekcje, wycieczki
oraz warsztaty.
www.westival.pl

Festiwal Młodych Talentów
– Nowa Energia 2018

Dni ulicy Zbożowej

01 września

20 lat Drużyny Grodu Trzygłowa

Park Kasprowicza
Prezentacja tradycji Oręża Polskiego w przekroju historycznym. W parku rozstawione
zostaną obozowiska m.in. Słowian, Wikingów
czy piratów. Powstanie tor pokazów konnych,
po jeziorze Rusałka pływać ma drewniana
replika łodzi słowiańskiej. Zaplanowano także
barwną paradę historyczną z udziałem koni
i pieszych.
www.saa.pl

12. Westival – sztuka architektury

Na miejskiej plaży już po raz ostatni w tym
roku dzieci rzucą się w wir zabaw i animacji,
zaś starsi rozłożą się na leżakach z widokiem
na Wały Chrobrego. W programie nie zabraknie wieczornego koncertu.
www.zegluga.szn.pl
27- 29 – 30 września

Meisinger Music Festival

Druga edycja festiwalu, którego dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Meisinger,
szczeciński solista gitarowy i laureat Nagrody
Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2014.

30.08-02 września

27 września, godzina 20.00
Filharmonia w Szczecinie

Szczecin – Łasztownia – Dobra – Drawsko.
W tym roku jubileusz – 10 edycja rajdu Baja
Poland. Biura rajdu, park serwisowy oraz start

Największa sława stylu fado, skarb narodowy
Portugalii, gwiazda najlepszych sal koncertowych świata.

BAJA POLAND

Meisinger Music Festival: Mariza

11 listopada 2018

Aleja Kwiatowa
– Jarmark Niepodległości
100-lecie odzyskania niepodległości to doskonała okazja do świętowania! Dlatego już
dziś zapraszamy szczecinian i turystów do
odwiedzenia Alei Kwiatowej i uczestnictwa
w pikniku niepodległościowym. Wydarzenie
stanowiące część akcji „Codziennie Polskę
tworzyMy” będzie okazją do radosnego,
obywatelskiego, szczecińskiego świętowania
tego ważnego w historii Polski dnia. Wspólnie z najmłodszymi spojrzymy w przyszłość
i zastanowimy się, jak Polska i Szczecin będą
wyglądały za kolejne 100, 200, 300 lat…
www.kolorowaaleja.pl

