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WSPÓLNY projekt

Musicie tam być

Finał w Szczecinie

Dzieci ze Szczecina oraz Indii wspólnie pracowały
w ramach projektu Common Room popularyzującego
polską sztukę, kulturę i nasze miasto – Szczecin.

22 września na pl. Grunwaldzkim i 22 października
w Azoty Arenie – Festiwal Młodych Talentów i znakomici artyści zapraszają!

Już dziś trzeba sobie zarezerwować czas wolny na
trzeci szczeciński finał The Tall Ships Races, który
odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia 2017 r.
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For Kids by kids

Dzieci ze Szczecina, New Delhi,
Tiruvannamalaii oraz Chennai
w Indiach tworzyły
wspólnie podczas 4 edycji innowacyjnego, międzynarodowego
projektu artystycznospołecznego Common Room,
popularyzującego polską sztukę,
kulturę i nasze miasto – Szczecin.

Projekt składa się z dwóch etapów,
pierwszy realizowany był w przestrzeni
wirtualnej podczas internetowych warsztatów prowadzonych na żywo za pomocą komunikatorów. Dzieci ze Szczecina
i z Indii były w stałym kontakcie ze sobą,
poznawały się nawzajem, swoje potrzeby
i kultury, z których się wywodzą.
Podczas warsztatów stworzony został
przez młodych projektantów wzór tkaniny „Botanika Indie – Polska”. Dzieci
korzystały z liści, kwiatów i innych naturalnych tworzyw, które znajdowały w ich
najbliższym otoczeniu. Pracowały różnymi technikami, aby wzór mógł zostać
przeniesiony na tkaninę. W Indiach za
pomocą cyjanotypii, w Polsce – druku sitowego.
Kolejna część projektu odbyła się
w sierpniu i wrześniu 2016 r. na
terenie Indii, gdzie zostało przeprowadzonych siedem warsztatów w New
Delhi, Chennai, Tiruvannamalaii. Dzieci,
które wzięły w nich udział, współtworzyły
także wystawę z wykorzystaniem między
innymi tkaniny „Botanika – Indie, Polska”
którą ozdobiły lalki.

Wspólne warsztaty popularyzującepolską sztukę, kulturę i Szczecin
Wystawa została pokazana w największym na świecie Museum Dolls
(Muzeum Lalek), które mieści się
w New Delhi. Pokazano także materiały dokumentujące przebieg projektu, w tym zapis wideo z warsztatów
i zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy procesu tworzenia ekspozycji.
Ważną ideą projektu Common Room
jest tworzenie go przez dzieci dla dzieci
(for kids by kids).

Wcześniejsze edycje realizowane były:
Berlin, Jerozolima, Rivera, Santana do
Livramento, San Diego, Tijuana.
Inicjatorem i organizatorem projektu jest
Fundacja ARTmosphere.
Kuratorki projektu: Beata Kuracińska i Justyna Werbel. Projekt realizowany jest
we współpracy z Culture.pl i Instytutem
Polskim w Nowym Delhi
Partnerzy projektu: Common Room
2016: Culture.pl, Ekalokam Trust for Photography, Nor Black Nor White, ST+ART
INDIA Fundation, Instytut Polski w Nowym

Delhi, Szczecińska Agencja Artystyczna, Music Basti, Wide Children’s Home
(Tiruvannamalai), the Forum Art Gallery (Chennai), the Ark School in (Lajpat
Nagar), the Ozone Foundation Akshar
School (Gurgaon) and the Idya Community Centre (Dwarka), Stowarzyszenie
Media Dizajn.
Więcej informacji o projekcie:
Blog: www.commonroomproject2016.
tumblr.com
Facebook:www.facebook.com/projectcommonroom

Europejskie kino na Pograniczu Nowy
sezon
– Przekraczanie Granic: autorski
projekt przygotowany i prowadzony przez Tomasz Raczka i Bartosza
Wójcika;
– Retrospektywa - Marcin Koszałka Retrospektywa; prezentacja twórczości
oraz spotkanie z światowej klasy operatorem;

Szczecin European Film Festival
(15 – 24.10.2016 r.)
to wydarzenie filmowe,
forum spotkań i kooperacji
w sferze filmu, bezpośrednio
na granicy polsko-niemieckiej.
Część konkursowa
odkrywa najciekawsze
i najnowsze propozycje
twórców znanych i nieznanych
z całej Europy.
Organizatorem SEFF jest szczecińskie
Stowarzyszenie OFFicyna, a program
festiwalu realizowany jest w partnerstwie z polsko-niemiecką siecią organizatorów i prezentowany w Szczecinie
oraz w kilku miejscowościach w Polsce
i Niemczech.
Głównym trzonem programu SEFF
jest Europejski i Polski Konkurs fil-

– Let’s talk film – Sławomir Idziak &
Cinebus; czyli pierwsze Mobilne Centrum Edukacji Audiowizualnej prowadzone przez legendarnego Sławomira
Idziaka na SEFF 16;
mów dokumentalnych. W tym roku
do Konkursu zgłoszono rekordową
liczbę 2570 produkcji z 88 krajów
(dopuszczone koprodukcje).
Zespół Selekcjonerów w składzie:
Jörg Foth, Bartosz Wójcik oraz Damian Romaniak zakwalifikował 34
produkcje do Konkursu Europejskiego i 10 produkcji do Konkursu
Polskiego. Wśród nich znalazło się
11 premier.
Filmy w obydwu konkursach oceniać
będzie Międzynarodowe Jury w składzie: Janusz Wróblewski (PL), Marcos
Nine (ESP), Volker Kufahl (DE), oraz
Polskie Jury w składzie: Maciej Drygas (PL), Krzysztof Spór (PL), Izabela
Gustowska (PL).
Oprócz części konkursowych festiwal
oferuje bogaty program towarzyszący,
a w nim m.in.:

– Najlepsze Filmy Świata: prezentacja najnowszych i najgłośniejszych
produkcji dokumentalnych, m.in. „„Fuocoammare” w reż. Gianfranco Rosigo - Złoty Niedźwiedź na Berlinale
2016 czy „Lo and Behold, Reveries
of the Connected World” najnowsza
produkcja Werner Herzoga;
– Akademia Sztuki na SEFF – coroczna prezentacja najciekawszych prac
studentów Akademii Sztuk w Szczecinie
– oraz wiele innych interesujących wydarzeń.
Więcej:
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl
www.facebook.com/FilmFestival
Szczecin

Kolekcjonujemy Dobre Dźwięki
– mottem przewodnim nowego
sezonu w Filharmonii.
Inauguracyjny koncert sezonu – 23 września – w wykonaniu wspaniałego pianisty
Joaquína Achúcarro.
Pianiście towarzyszyć będzie Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Szczecinie, a dyrygować będzie Rune Bergmann – nowy
dyrektor artystyczny Filharmonii.
Kate Liu - olśniewająca pianistka, która
podbiła serca melomanów podczas XVII
Konkursu Chopinowskiego wystąpi przed
szczecińską publicznością 29 listopada.
9 października w Filharmonii wystąpi
legenda polskiej sceny jazzowej Michał
Urbaniak. Niezwykły projekt artysty polega na połączeniu elementów wielu
gatunków muzyki pozornie odległych:
klasyki, jazzu, folku i hip-hopu.
Danish String Quartet to kameralny
zespół smyczkowy opierający swój repertuar na muzyce klasycznej, ale także
nowatorskich opracowaniach skandynawskiej muzyki ludowej.
W nowym sezonie usłyszymy także
Radzimira Dębskiego - wystąpi on na
scenie Filharmonii 20 listopada.
Pełny repertuar Filharmonii
www.filharmonia.szczecin.pl
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Musicie tam być.
Będą objawienia
21 i 22 października. To będzie
piątek i sobota. Koniecznie
zapamiętajcie te daty, bo wtedy
w Szczecinie będą miały miejsce
objawienia. Objawienia
muzycznych talentów.

- Tą Kasią z Heya nie stałam się natychmiast, od razu - opowiadają o swoich
początkach Kasia Nosowska i Paweł
Krawczyk z zespołu Hey - W szczecińskiej piwnicy nagrywaliśmy piosenki
na magnetofon typu Kasprzak i jedna
z tych kaset, wysłana w odpowiednie
miejsce zaowocowało tym, że nagraliśmy naszą pierwszą płytę. I to jest jedna
z tych okazji, bo to może być początek
niezwykłej przygody.
Chcielibyśmy Was zaprosić 22 października na wspaniały, jeżeli chodzi o zasoby artystyczne, koncert.
Wystąpi szczecińska
formacja tsar,
fantastyczne
chłopaki, także Natalia
Nykiel, Julia Marcel,
Taco Hemingway,
Sobota
oraz my,
Hey. Zapraszamy, musicie tam być!
Nowa energia
polskiej muzyki
Ogólnopolski Festiwal
Młodych Talentów zainicjowany
został w 2007 r. Odwołuje się do bogatej tradycji szczecińskich Festiwali
Młodych Talentów z lat 60-tych, które wygenerowały największe gwiazdy
polskiej muzyki. Obecnie festiwal jest
jednym z najważniejszych tego rodzaju
niezależnych wydarzeń w kraju. To nowa
energia polskiej muzyki.
Szczeciński Festiwal Młodych Talentów wyprzedził swoją ogólnopolską,
otwartą formułą, większość telewizyjnych castingów i innych konkursów. To
co go wyróżnia na ich tle to warunek,
by zgłaszane utwory były własnego
autorstwa. Zwycięzcami dotychczasowych edycji festiwalu byli: 2007 – Beata

Andrzejewska, 2008 – Limbo, 2009
– Ms. No One, 2010 – The Lollipops,
2011 – SoundQ, 2012 – Maja Olenderek
Ensamble, 2013 – OHO!KOKO, 2014 –
Stonkatank, 2015 – Okryjbida/tsar.
Dyrektorem Artystycznym jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych
postaci obecnej sceny muzycznej, rodowita szczecinianka. Nagrodą dla zdobywcy Grand Prix festiwalu jest wydanie
i promocja singla przez wytwórnię
Kayax oraz bonusy finansowe ufundowane przez Szczecińską Agencję
Artystyczną i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

– ROMANTIC FELLAS
– SZTOKHOLM
Członkowie jury chcą podkreślić wyrównany poziom tegorocznych uczestników
i wyraźnie wyróżniającą się czołówkę.
Po raz pierwszy w historii nowożytnej
FMT - w przypadku dziewięciu uczestników wstępnej selekcji - decyzja jury
była prawie jednogłośna, a finaliści zakwalifikowali się z wyraźną przewagą
głosów. Jury podkreśla, że w finałowych
przesłuchaniach na żywo, jedynym kryterium w ocenie będzie wykonanie w danym dniu.
Piotr Metz
JUROR FMT
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Przyjdź,
zaśpiewaj

Na pl. Grunwaldzkim przygotujemy
mikrofon, będzie akompaniament,
a Ty śpiewaj. Dowolny utwór. Może
być Twój ulubiony. Czekamy na Ciebie!
Czyż nie nucimy sobie podczas gotowania, kąpania, sprzątania czy też wracając
z pracy do domu albo na spacerze?
Oczywiście, że tak!
Każdy i każda z nas śpiewa. W czwartek 22 września (od godz. 13.00 do
17.00), na pl. Grunwaldzkim przygotujemy mikrofon, będzie akompaniament,
a Ty śpiewaj. Dowolny utwór. Może być
Twój ulubiony.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 21
października w szczecińskim Klubie Hormon. Weźmie w nich udział 10
wykonawców.
Oto decyzja Jurorów
Jury Festiwalu Młodych Talentów 2016,
po przesłuchaniu 961 zgłoszonych utworów, zakwalifikowało do finałowych przesłuchań następujących wykonawców
(kolejność alfabetyczna):
– ANVILED
– ATEM
– ARTUR KRYVYCH
– CONFETTI
– KOLORY
– LOTH
– MA
– MERY SPOLSKY

Kto wygra? Kto
będzie objawieniem? Dowiemy się w sobotę
22 października podczas koncertu
w Azoty Arenie.
Jest coś jeszcze co wyróżnia ten festiwal, to atmosfera.
- Nie jest to festiwal gigant, na którym
czujesz się trochę zagubiony i anonimowy – podkreśla Piotr Metz. Tutaj po paru
godzinach wszyscy się znają, wszyscy się
do siebie uśmiechają. Nie jest to festiwal,
gdzie pozamykane są garderoby i nikt
z nikim się nie kontaktuje. Jest tutaj luz
i fajna atmosfera.
A to jest rzecz unikatowa, którą najtrudniej
na festiwalu wykreować. Często festiwale mają świetne scenografie, scenę,
oświetlenie, a nie mają atmosfery.
www.festiwalmlodychtalentow.pl
Bilety na koncert 22 października
do nabycia: www.bilety.fm
oraz www.abilet.pl

Nie ważne ile masz lat, gdzie pracujesz,
bo jak śpiewał Jerzy Stuhr: „przecież
nie o to chodzi jak co komu wychodzi”.
Akompaniatorem będzie Maciej Cybulski, który mówi, że podegra wszystko!
Dlaczego spotykamy się 22 września?
Ponieważ równo miesiąc od tej daty,
22 października, w szczecińskiej hali
Azoty Arena, będzie miało miejsce
niesamowite wydarzenie muzyczne,
a mianowicie X Festiwal Młodych Talentów. Gwiazdami festiwalu będą: Hey,
Sobota, Natalia Nykiel, Julia Marcell,
Taco Hemingway.
Zapraszamy wszystkich, bez wyjątku,
na pl. Grunwaldzki do śpiewania.
Naprawdę, „każdy śpiewać może”, i nic
to, że śpiewamy „trochę lepiej czy trochę
gorzej”. Tak więc: Na Grunwald!
Wydarzenie Szczecin śpiewa(My)
organizowane jest przez Szczecińską
Agencję Artystyczną.
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digital_ia 2016
Festiwal digital_ia to jedno
z ważniejszych wydarzeń
w Polsce, które podejmuje
zagadnienia sztuki
nowych mediów.
Zaproszeni na digital_ia goście to kreatorzy współczesnej cyberkultury: artyści
sztuk wizualnych i digitalnych, naukowcy, inżynierowie, wizjonerzy sztucznej
inteligencji.
Wydarzeniu zawsze towarzyszy nowa
myśl przewodnia. W tym roku temat
digitaliów to real_virtuality.

Na festiwal składać się będzie wystawa kilkunastu instalacji interaktywnych,
performance’y artystyczne oraz wystawy
grafik i obiektów, wykonanych techniką
cyfrową.

Uczestnicy festiwalu będą mogli także
wziąć udział w warsztatach z projektowania i druku 3d, aplikacji do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej oraz
malowania w przestrzeni za pomocą
3doodler™.
Całości dopełni pokaz wybranych filmów
z festiwalu Ars Electronica.

Hasło to oznacza dosłownie „realną wirtualność”, co jest odwróceniem pojęcia
„rzeczywistości wirtualnej”.

Wstęp na wystawy i pokazy filmowe
będzie bezpłatny.

Wspólnym mianownikiem prac artystycznych będzie zatem relacja światów:
rzeczywistego i wirtualnego.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, szczegóły dotyczące rejestracji
będą dostępne na stronie

Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu
digital_ia pokażą prace, które działają
na pograniczu tych światów.

digitalia.art.pl
od października br.

Singphony – opera
musical show
Jedyne takie wydarzenie
w Polsce, niepowtarzalna
podróż do świata opery.
Na scenie Azoty Areny wystąpi ponad
70 artystów z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Singapuru, Portugalii
i Polski.
Gwiazdą specjalną koncertu będzie
Pamela Tan-Nicholson – mama Vanessy Mae - pianistka, kompozytorka,
producentka, autorka muzycznych
aranży, dyrygentka, kiedyś prezenterka
telewizyjna, aktorka, tancerka i reżyserka oraz Vasko Vasillev, koncertmistrz Covent Garden Opera House
w Londynie.
Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami, jak: Plácido Domingo,
Sting, Rolling Stones czy Vanessa Mae,
która była jego uczennicą.
Ponadto na scenie zobaczymy i usłyszymy solistów Opery Narodowej
w Sofii, laureatów Fryderyka 2015
Baltic Neopolis Orchestra w symfonicznym składzie, Chór Opery na
Zamku w Szczecinie oraz gitarzystę
flamenco – Tony Cantero.
W trakcie podróży spotkamy bohaterów najpopularniejszych dzieł
operowych, Carmen - hiszpańską
cygankę, rozkochującą w sobie
sierżanta don Josego, japońską
gejszę Madame Butterfly zauroczoną młodym oficerem marynarki
oraz baśniowy świat starożytnych
Chin z opery Turandot.
W muzyce rozbrzmiewać będą hiszpańskie, włoskie oraz dalekowschodnie wątki w nowych zaskakujących
aranżacjach.

Widowisko muzyczne zaraz po
premierze w Szczecinie odwiedzi
najznamienitsze sale koncertowe
w Singapurze, Brunei, Tajlandii, Filipinach, Indonezji, Laosie, Malezji,
Kambodży, Wietnamie.
Singphony – opera musical show
Azoty Arena,
17.10.2016, godz. 20:00
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Festiwalowa kolorowanka
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Dla dzieci

Wprawdzie Festiwal Młodych Talentów jest dla nieco starszych dzieci, ale mamy nadzieję, że ta kolorowanka przybliży to wydarzenie także młodszym.
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Wrzesień = tenis!
Trwa dwudziesta czwarta edycja
Pekao Szczecin Open 2016 - najstarszej i największej zawodowej
imprezy tenisowej w Polsce.

Jest to turniej o najwyższej randze
w cyklu ATP Challenger Series, z pulą
nagród 106 500 euro (plus hospitality).
To sprawia, że do Szczecina co roku
przyjeżdża wielu znanych tenisistów.
W zawodach bierze udział 64 tenisistów: 32 walczy w eliminacjach
o cztery miejsca w turnieju głównym.
W głównej drabince rywalizuje 32 (w
tym czterech z „dzikimi kartami”).
W turnieju uczestniczy także 16 par
deblowych (w tym trzy pary z „dzikimi kartami”).
Od lat nieprzeciętny poziom szczecińskiego turnieju sprawia, że z powodzeniem można porównywać go
z imprezami ATP World Tour.
Gościliśmy u nas między innymi Nikołaja Dawidienkę, Nicolasa Massu, Juana Ignacio Chelę (wszyscy wygrywali
w Szczecinie) oraz Davida Ferrera,
Gaela Monfilsa, Richarda Gasqueta,
Michaiła Jużnego i Nicolasa Almagro.
Byli też mistrzowie z Roland Garros –
Juan Carlos Ferrero, Gaston Gaudio,
Sergi Bruguera, Alex Corretja i Stan
Wawrinka.
Rok temu triumfował Jan-Lennard
Struff – Niemiec, który w finale pokonał
ukraińskiego zwycięzcę kwalifikacji
Artema Smirnova.
W tym roku listę najwyżej rozstawionych graczy otwierają nazwiska:
Hiszpanów Marcela Granollersa
i Inigo Cervantesa, Niemca Dustina Browna (podwójnego triumfatora
z 2014roku) czy Radu Albota z Mołdawii.
Nas cieszą powroty czołowych Polaków – Jerzego Janowicza, Michała
Przysiężnego czy Mariusza Fyrstenberga.
Turniej to także wiele atrakcji towarzyszących, popularny Tenisowy Turniej
Artystów (16-18 września), w którym w tym roku udział weźmie m.in.
Urszula Dudziak, Małgorzata Pieńkowska, raper Jacek „Mezo” Mejer,
kabareciarze Tomasz Jachimek, Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch, aktorzy

Trwa dwudziesta czwarta edycja Pekao Szczecin Open 2016
Tomasz Bednarek, Karol Strasburger,
Tomasz Stockinger czy rysownik Henryk Sawka.
Odbył się już „Kid’s Day” - Turniej szkółek tenisowych, także osób
niepełnosprawnych, dzień z uczestnikami akcji „Droga do Pekao Szczecin Open”, a przed nami Tenisowy
Turniej VIP „Lexus Open” o Puchar
Prezydenta Szczecin (17 września,
godz. 11:00)
Ale nie tylko tenis decyduje o tym,
że Pekao Szczecin Open to turniej
z charakterem. Za dnia jest granie na
korcie, wieczorem – na koncertach
festiwalu muzycznego.
Wystąpili już Duet Jackpot - finaliści jubileuszowej, dziesiątej edycji programu „Must Be the Music”,
zespół Chorzy, Lebowski Ryszard
Leoszewski i Sklep z Ptasimi Pióra-

mi, Grzegorz Turnau, a w sobotę (17
września) zagra Chango - czwórka
szczecińskich muzyków, a na finał
prawdziwa gwiazda Eb Davis, ambasador bluesa na świecie.
Charyzmatyczny wykonawca koncertował już ponad siedem tysięcy razy
w sześćdziesięciu różnych krajach.
Najbliższe i zarazem ostatnie tenisowe
wydarzenia turnieju:
16 września (piątek): gry ćwierćfinałowe
17 września (sobota): gry półfinałowe oraz finał gry podwójnej (jako
mecz dnia)
18 września (niedziela): finał gry
pojedynczej o godzinie 12:00
Zapraszamy!
Wszystko o turnieju
www.pekaoszczecinopen.pl

Mistrzostwa
w Szczecinie?
Nasze miasto ubiega się
o przyznanie praw do organizacji
Mistrzostw Europy Mężczyzn
w Piłce Siatkowej. Wydarzenie
odbędzie się w przyszłym roku.

Siatkarskie Mistrzostwa Europy odbędą
się w dniach 25 sierpnia – 3 września
2017 r. Obecnie Polski Związek Piłki
Siatkowej prowadzi rozmowy z kilkoma
polskimi miastamina temat współorganizacji imprezy. Jednym z tych miast jest
właśnie Szczecin.
Przypominamy, że w sierpniu 2017 r.
(5-8 VIII) w Szczecinie odbędzie się już
po raz trzeci finałThe Tall Ships Races.
Ubieganie się przez Miasto o przyznanie
praw do organizacji Mistrzostw Europy
w Piłce Siatkowej, otwiera zatem szansę
na kolejne wielkie wydarzenie.

www.saa.pl

na jesień

wrzesień /październik /listopad 2016

7

TTSR

Finał znów w Szczecinie!
W 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie po raz kolejny
zapanuje żeglarska atmosfera.
Od 5 do 8 sierpnia podobnego
klimatu nie odnajdziemy
w żadnym innym miejscu.
Do Szczecina powrócą największe
żaglowce świata – tu odbędzie się
finał The Tall Ships Races 2017.

Regaty rozpoczną się w Halmstad
w Szwecji. Z tego portu, 3 lipca, załogi wyruszą w swoją wielką przygodę.
Pierwszy etap zakończy się w Finlandii
w porcie Kotka, gdzie żeglarze odpoczną do 16 lipca, a następnie popłyną do
fińskiego portu Turku. Ostatnim przystankiem w drodze do Szczecina będzie
litewska Kłajpeda.
A wielki finał The Tall Ships Races
w Szczecinie.
Już po raz trzeci miejscem finału jest
nasze miasto. Pierwszy raz gościliśmy
w Szczecinie żaglowce oraz ich wspaniałe załogi z całego świata w 2007
roku, drugi raz w roku 2013. Wydarzenie to zawsze przyciąga nie tylko
mieszkańców Szczecina, ale także wielu
turystów ( w 2013 roku ponad 2 miliony),
ponieważ można wówczas nie tylko
podziwiać i zwiedzać żaglowce, jachty,
oldtimery, ale także uczestniczyć w wielu
koncertach, wystawach, zabawach itp.

Rowerem na Regaty
Na finał regat The Tall Ships Races
Szczecin 2017 można do stolicy Pomorza Zachodniego przylecieć samolotem, udać się samochodem czy też
pociągiem lub przypłynąć.
Można też przyjechać … na rowerze,
nawet z najodleglejszych miejsc.
Uczestnicy IV wyjazdu rowerowego szlakiem Odra – Nysa pokazali, że jest to możliwe. Rowerzyści wyruszyli z gór i przez
cztery dni pokonali dystans 700 km.
Po drodze grupa miłośników turystyki
rowerowej odwiedziła m.in. Görlitz, Guben, Frankfurt nad Odrą oraz Kostrzyn,
wszędzie zapraszając napotkanych rowerzystów oraz mieszkańców Czech,
Niemiec i Polski do odwiedzenia stolicy
Pomorza Zachodniego podczas przyszłorocznego finału regat The Tall Ships
Races Szczecin 2017.
Już teraz warto zaplanować i wpisać
do kalendarza podróży rowerowych
na 2017 rok, przyjazd do Szczecina.
Właśnie na finał regat.

A tak było na poprzednich finałach!
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Było i będzie

Zdarzyło się ...
Letni sezon w Szczecinie, jak co
roku, ogłosiliśmy Dniami Morza
– Sail Szczecin 2016,
które zawsze przyciąga
do miasta tysiące turystów
i żeglarzy z całego świata.
W tym roku 125 tys. osób odwiedziło
teren imprezy, przypłynęło ponad 30
żaglowców i jachtów, a na scenie głównej wystąpiło 300 artystów. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się IX
edycja Międzynarodowego Festiwalu
Sztucznych Ogni Pyromagic 2016.
W rywalizacji świetlnych obrazów na
szczecińskim niebie zwyciężyła firma
Sugyp ze Szwajcarii. W ciągu dwóch
dni pokazy obejrzało łącznie ok. 140
tys. osób. Tegorocznemu wydarzeniu
towarzyszyło szereg imprez – Water
Show, Baltica Summer Cup, Firgefighter Combat Challenge, Szczecin
Music Live i Baltic Polonez Cup Race.

Potańcówki były hitem tegorocznej edycji
Różanego Ogrodu Sztuki.

Pierwszy raz odbył się w Szczecinie
Zjazd Młodych Gwiazd - konkurs
wokalny mający za zadanie promować wśród młodych polską piosenkę.
Młodzi artyści zaprezentowali piosenki
z repertuaru: Kasi Sobczyk, Heleny
Majdaniec, Karin Stanek. By wziąć
w nim udział, trzeba było przejść ostrą
selekcję. W finale wystąpiło piętnastu
uczestników.
Szczęśliwi ludzie, wspólne śpiewanie,
tańczenie, łzy wzruszenia, dobra muzyka, mnóstwo radości. Tak wyglądała
9. Edycja Różanego Ogrodu Sztuki,
a tegorocznym hitem była Różankowa Potańcówka.
Na specjalnie położonym parkiecie,
udekorowanym girlandami świateł,
raz w miesiącu wirowało kilkadziesiąt
par, które zwracały się z głośnym
apelem, aby w przyszłym roku zdecydowanie zwiększyć częstotliwość
potańcówek.

Julia Trojanowska laureatka
I miejsca
Zjazdu Młodych Gwiazd

Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni
Pyromagic 2016.

A już niedługo zima ...
A jeśli zima to najpiękniejsze
święta w roku – Boże Narodzenie.
W grudniu zapraszamy na Jarmark
Świąteczny i oczywiście na wspaniałą zabawę sylwestrową na Jasnych
Błoniach.

Sylwester Miejski

Nowy Rok rozpoczniemy tradycyjnie
Koncertem Prezydenckim w Filharmonii. Także w styczniu, jak co roku,
spotkamy się na kolejnym, 25 finale

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zaprosimy także na drugą edycję Szczecin Jazz Festiwal, którego pierwsza
odsłona cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród publiczności.
Jednak zapewne największym wydarzeniem 2017 roku będzie trzeci szczeciński finał zlotu żaglowców - The Tall
Ships Races ( 5-8 sierpnia), na który
już dziś zapraszamy!

