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Tegoroczna gwiazda wśród żaglowców
– Juan Sebastian de Elcano
Nie tylko żaglowce

Lato w mieście

A po wakacjach ...

Strefa dla dzieci, dla miłośników książek, koncerty, wesołe miasteczka, jarmarki, itd. itd

Dni Morza Sail Szczecin rozpoczynają w Szczecinie bogaty sezon letnich wydarzeń.

Jesienią w Szczecinie też się dużo dzieje – festiwale,
turnieje sportowe itp.

Więcej, str. 2, 3, 4, 5, 12

Więcej, str. 6, 7, 8, 9,10

Więcej, str. 11
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Dni Morza Sail Szczecin – start!

Przed nami trzy dni pełne ciekawych
wydarzeń na wodzie i na lądzie, żaglowce, oldtimery, koncerty, festiwale, jarmarki, słowem – Dni Morza Sail
Szczecin 2019 czas zacząć!
Do Szczecina przypłynie ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Rosji, Szwecji, Hiszpanii i Finlandii. A wśród nich
prawdziwa perła – Juan Sebastian de
Elcano – duma hiszpańskiej floty, który
pozostanie w Szczecinie do 17 czerwca.
Już po raz XIII Dniom Morza będzie towarzyszył Zlot Oldtimerów, czyli jednostek
zbudowanych przed 1951 rokiem, które
były barkami, kutrami, holownikami czy
nawet lodołamaczami, a obecnie służą
rekreacji.
Mieszkańcy i turyści będą mieli niepowtarzalną okazję zwiedzania przycumowanych jednostek i odbycia
dwugodzinnego rejsu po Odrze.
Piękne jednostki na niezwykłej trasie
przyjmą na swoje pokłady łącznie ok.
1000 osób. Warto zatem zaopatrzyć się
w bilet i zarezerwować trochę czasu, by
móc podziwiać Szczecin od strony wody.
Rejsy Oldtimerami zaplanowane są na
sobotę i niedzielę.
Szczegóły:
www.dnimorza.szczecin.eu

5 scen koncertowych
5 festiwali!
Tego jeszcze nie było! W tym roku
artyści wystąpią na 5 scenach!
Główna zamieni się w ring, na którym artyści będą pojedynkować się
na…głosy! Voice of Poland powraca
do Szczecina.

Sobotni koncert odbędzie się w formule
zabawy w „bitwy”, podczas których na
specjalnie stworzonym scenograficznie
ringu „walczyć” o brawa i uznanie publiczności będą młodsi i starsi uczestnicy
formatów „The Voice of Poland” i „The
Voice Kids” oraz gwiazda wieczoru –
Cleo.
W sobotę na scenie zobaczymy dwie 5
osobowe drużyny złożone z uczestników
programów oraz Antka Scardina. Razem
to 11 fantastycznych wokalistów Piotr
Tłustochowicz, Marie Napieralska, Jerzy Grzechnik, Magdalena Dąbkowska,
Maksymilian Kwapień, Nela Zawadzka,
Kuba Krajkowski, Klaudia Domitrz ,Oliwia Kopiec, Paweł Szymański, Gabriel
Fleszar oraz śpiewający prowadzący
program, finalista Voice of Kids – Antek
Scardina.
A dołączy do nich młoda wokalistka
ze Szczecina Natasza Sieradzka, która
wzięła udział w specjalnym castingu do
Voice of Poland. Wystąpi ona na scenie
Dni Morza 2019 w Szczecinie podczas
koncertu Bitwy The Voice of Poland.
Tradycyjnie, tuż przy Bulwarze Piastowskim zostanie ustawiona pływająca scena szantowa, na której wystąpią m.in.
Kraków Street Band, Viva Flamenco,
Ryczące Dwudziestki, Free Blues Band
oraz Qftry.
Kolejna scena będzie ulokowana na
Łasztowni, a na niej odbędzie się już
tradycyjny Samba Port Festival. Trzecia edycja będzie obfitowała w pokazy
i warsztaty taneczne, pokaz capoeira, set
dj, koncerty, paradę perkusyjną z brazylijskimi tancerkami oraz szkołą capoeira

i występ na scenie z wokalistą brazylijskim Valdir Jovenal.

kursy z nagrodami i mnóstwo, mnóstwo
niespodzianek.

Na tej samej scenie na Łasztowni o Puchar Prezydenta Szczecina w III Festiwalu Orkiestr Dętych powalczą m.in.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drezdenka,
Orkiestra Wood & Bras Band z Goleniowa,
Orkiestra Dęta z Piwniczej – Zdroju, Orkiestra Dęta Ziemi Lęborskiej z Lęborka oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy
Zielonej. Orkiestry będą prezentować się
na scenie w sobotę w godzinach 11.00 –
15.00 oraz w niedzielę od 12.00 do 15.00.
W tym czasie będziemy mogli zobaczyć
występy estradowe, pokaz musztry paradnej oraz prezentacje orkiestr podczas
przemarszu bulwarami.

Jak zawsze dwa brzegi Odry wypełnią
się wystawcami z różnymi propozycjami gastronomicznymi, rękodziełem
oraz gadżetami, czyli Jarmark pod
żaglami, a tu liczne stoiska z pamiątkami marynistycznymi, smacznymi potrawami i oryginalnymi wyrobami. Wały
Chrobrego zmieniają się też w Aleję
Artystów, która od lat gromadzi twórców chcących zaprezentować swoje
prace i talenty, tworząc wyjątkowe
wyroby rękodzielnicze.

Podczas tegorocznych Dni Morza będziemy mogli wziąć udział w Plenerze
Literackim „Odkryj Książkę na nowo”.
To wydarzenie kulturalne organizowane
z udziałem oficyn wydawniczych z całego kraju oferujących swoje książki czytelnikom i spotkań z popularnymi polskimi
autorami (więcej na stronie 5).
Z kolei w Strefie Dziecięcej, na scenie
będą odbywać się występy wokalne
i muzyczne, interaktywne spektakle, spotkania i zabawy z rodziną Łopacińskich
w ramach 3. edycji Family Travel Festival.
W Strefie Sportu na Wyspie Grodzkiej
znajdziemy stanowiska sumo, spikeball
czy skimboard, na którym poślizgamy się
na wodzie. Znajdą się w niej także: zamek
do skakania, ring bokserski, dmuchany
dart, plenerowe kręgle, czy siłomierz
kopacza. Pogadanki z przedstawicielami
polskiej reprezentacji AMP Futbol, kon-

Mówiąc o jedzeniu nie możemy zapomnieć o Festiwalu Smaków Food trucków, jeden z największych zlotów food
truckowych w Polsce, a w Szczecinie
spodziewamy się 30 różnorodnych restauracji na kółkach.
A prosto z Poznania na Dni Morza przyjedzie Poznańska Pyra. Na Łasztowni
będą królowały potrawy z ziemniaków,
dania kuchni wielkopolskiej.
Oczywiście nie może zabraknąć uwielbianych przez najmłodszych wesołych
miasteczek. Wśród atrakcji znajdą się
karuzele, rollercostery.
A tuż przy wejściu na Wyspę Grodzką stanął największy diabelski młyn
w Polsce! Ma 55 metrów wysokość i 42
kabiny (dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wózków inwalidzkich).
Gigantyczne koło młyńskie Wheel of
Szczecin pozostanie na Łasztowi przez
minimum miesiąc.
Więcej o Dniach Morza:
www.dnimorza.szczecin.pl
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Sceny muzyczne

Miejska Strefa Letnia

Music Stages / Musikbühnen

Urban Summer Zone
Städtische Sommerzone

Wesołe miasteczko

Zawody sportowe

Amusement Park / Rummelplatz

Sports Competitions
Sportveranstaltungen

Stoiska gastronomiczne
i handlowe

Food trucki

Ogródki piwne

Plener Literacki – targi książki
Literary Open Air
Open-Air-Literatur

Plenerowy relaks z książką dla rodzin

Outdoor relaxation with a book for families
Erholung im Freien mit einem Buch
für Familien
Literary Stage / Literarische Bühne

Ships Zone
Segelschiffzone

Żaglowce
i Statki

14. AMANDA
MAGNOLIA
ZRYW
URTICA
SMUGA CIENIA
15. ORP DRUŻNO
16. NORD STERN
17. ROMANTIC
18. PAULA
19. YUNYI BALTIETS
20. BALTIC BEAUTY
21. JOANNA
SATURNA
22. ZAWISZA CZARNY
23. OTR-M LUBLIN
24. JUAN SEBASTIAN
DE ELCANO

Toaleta

Punkt Medyczny

Toilets / Toilette

First Aid Point
Ärztliche Versorgung

Policja – Policyjna Izba Dziecka

Informacja

Police Post – Police Youth Centre
Polizei – Kinderzentrum

Information Centre / Information

Stoisko Miasta Szczecin
City of Szczecin Stand
Stand der Stadt Stettin

Children's Playground
Kinderspielplatz

Wystawa Roller Poster

Food and sales stands
Verkaufsstände und Gastronomie

Strefa
Żaglowców

Plac zabaw dla dzieci

Brass Orchestra Festival
Festival der Blaskapellen

Scena Literacka

24

1. WISSEMARA
2. ERNESTINE
VICTORIA
3. BONAWENTURA
BRYZA H
4. ARK
BALTIC STAR
KATTENTURM
5. ANTICA
HIORTEN
6. GENERAŁ ZARUSKI
7. FRYDERYK CHOPIN
8. NAWIGATOR XXI
9. STRAŻAK 24
HYDROGRAF IV
10. PLANETA
11. FAIRPLAY II
12. WEZYR II
13. DAR SZCZECINA
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Beer Gardens / Biergärten

Literary Open Space

19
18

Sailing Ships and Ships
Segelschiffe und andere

Festiwal Orkiestr Dętych

Plener
Literacki
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Samba Port Festiwal

Catering Zone
Gastronomiezone
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Samba Port Festiwal

Strefa
Gastronomii
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bilety
tickets

Bilety na tramwaj wodny
Water Taxi Tickets
Tickets für die Wasser-Tram

Exhibilion Roller Poster

Food Trucks / Foodtrucks

„Poznańska Pyra”

Strefa
Dziecięca
Children's Zone
Kinderzone

Scena Dziecięca

Children's Stage / Kinderbühne

Family Travel Festival
Szczecin 2019

Strefa Dziecięca

Szczecin Przyjazny Rodzinie

Children's Activities
Attraktionen für Kinder

Family-Friendly Szczecin
Familienfreundliches Stettin

Samba Port Festiwal

Tor Przeszkód
WIPEOUT

Zabawy i warsztaty plastyczne

Plenerowy relaks z książką dla rodzin

Samba Port Festiwal

Arts games and workshops
Kunst Spiele und Workshops

Outdoor relaxation with a book for families
Erholung im Freien mit einem Buch
für Familien
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Nie tylko żaglowce
Dni Morza to nie tylko niepowtarzalna
atmosfera czy przepiękne żaglowce
oraz oldtimery. To również mnóstwo
innych atrakcji.

Strefa Dziecięca
Przez wszystkie dni tegorocznych Dni
Morza na najmłodszych czeka wiele
atrakcji w Strefie Dziecięcej.
W piątek wystartuje o godzinie 16.00
i czynna będzie do godziny 20.00.
W sobotę będzie można odwiedzać ją
znacznie wcześniej, bo od 12.00 (do
20.00, a w niedzielę do godziny 19).
Na Łasztowni ustawiona zostanie scena,
na której będziemy mogli podziwiać
występy wokalne, muzyczne oraz interaktywne spektakle. Dostępny będzie
także gigantyczny dmuchany tor przeszkód typu wipeout.
Przez cały czas trwania imprezy przygotowanych zostanie mnóstwo konkursów
z nagrodami oraz innych niespodzianek.
Bez wątpienia dużą atrakcją będą spotkania i zabawy, w ramach 3. edycji
Family Sport Festival, z rodziną Łopacińskich, zwykłą polską rodziną z dwójką dzieci, która odważyła się wymarzyć
i zrealizować wyprawę dookoła świata.
Autostopem i tanimi autobusami pokonała z plecakami 114 tys. km. Odwiedziła 42 kraje na 5. kontynentach.
Łopacińscy 184 razy spali w domach
odwiedzanych rodzin, 80 razy w kościołach, 33 razy w autobusach, 26 nocy
spędzili w namiotach. Odwiedzili m.in.
Honduras, Zambię, Burundi, Nikaraguę,
Laos, Kubę i Zimbabwe.
Spotkanie z nimi to niezwykła opowieść
o prawdziwym życiu, tym co w nim ważne, piękne, trudne i zaskakujące. To
nauka szacunku do inności, przy zdecydowanej obronie własnych wartości.
To opowieść o drzemiącej w każdym
sile sprawczej, którą wystarczy tylko
uruchomić, aby osiągnąć wielkie cele.

Strefa Młodego Czytelnika
W związku z coraz większą świadomością rodzicielską w temacie czytania
literatury dla dzieci i młodzieży, jak
również sąsiedztwem tegorocznego
Pleneru Literackiego „Odkryj książkę
na nowo” stworzona zostanie strefa
młodego czytelnika z „ciocią FiKą”.
Będzie to miejsce wyjątkowych spotkań
z autorami, interaktywnych czytanek,
warsztatów.

Szczecin Przyjazny
Rodzinie
Zapraszamy do odwiedzin stoiska programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.
Oprócz pozyskania przydatnych informacji na temat korzyści z uczestnictwa w nim, rodzice i opiekunowie
z dziećmi będą mogli liczyć na szereg
atrakcji: przestrzeń twórczej aktywności,
gdzie każde dziecko według własnej
wyobraźni, w formule warsztatowej,

będzie miało okazję do tworzenia dzieł
związanych z morskimi opowieściami,
miejsce gier i zabaw dla całej rodziny.

Strefa Sportu
Na Wyspie Grodzkiej znajdziemy stanowiska sumo, spikeball czy skimboard, na którym poślizgamy się na
wodzie. Znajdą się w niej: zamek do
skakania, ring bokserski, dmuchany
dart, plenerowe kręgle, czy siłomierz
kopacza.
Strefa sportowa zdominowana będzie głównie przez zabawę związaną
wyłącznie z uśmiechem oraz zdrową
rywalizacją.
W tej strefie gościć będzie przedstawiciele polskiej reprezentacji AMP
Futbolu, czyli rodzaju piłki nożnej
rozgrywanej przez zawodników po
jednostronnej amputacji kończyny
dolnej – w przypadku graczy z pola,
lub kończyny górnej u bramkarzy.
Dyscyplina uprawiana jest w ponad
40. krajach.

Zwiedzanie portowej
Łasztowni i wystawa
Podczas Dni Morza udostępniona zostanie do zwiedzania znaczna część
dawnej historycznej ulicy Wendy.
Będzie można obejrzeć także wystawę
fotograficzną o dawnej Gryfowskiej
flocie rybackiej.
Wystawę opracował pracownik spółki
Gryf Nieruchomości we współpracy
ze Stowarzyszeniem Absolwentów
Państwowej Szkoły Rybołówstwa
Morskiego w Szczecinie „ŚLEDZIOŁAPAMI”.
W prezentacji wykorzystano historyczne zdjęcia gryfowskiej floty rybackiej.
Fotografie są dziełem między innymi
Marka Czasnojcia oraz pochodzą ze
zbiorów prywatnych członków załóg statków.

50-lecie Daru Szczecina
14 czerwca 1969 roku Dar Szczecina
został zwodowany, a jego historia rozpoczęła się w 1960 roku na posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Morskiej, gdzie
postanowiono o budowie reprezentacyjnego jachtu pełnomorskiego.
Dzisiaj Dar Szczecina reprezentuje nasze miasto na wodach mórz i oceanów
na całym świecie.
W trakcie Dni Morza_Sail Szczecin będziemy obchodzić jego 50-lecie. Na
Nabrzeżu Starówka stanie wystawa,
która zaprezentuje nam te pięć dekad
jachtu na wodzie.
Uroczystości związane z 50-leciem Daru
Szczecina odbędą się w Centrum Żeglarskim w piątek, 14 czerwca o godz.
12.00.

Więcej na:
www.dnimorza.szczecin.eu

www.dnimorza.szczecin.eu
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Plener literacki

Kulturalne Dni Morza
Dni Morza_Sail Szczecin to nie tylko żaglowce, jarmarki i wesołe miasteczka,
ale także doskonała okazja do obcowania z kulturą. To tutaj swoje święto będą
miały książki i plakat autorski.

Plener Literacki
„Odkryj książkę na nowo”
Od piątku, 14 czerwca do niedzieli, 16
czerwca na Łasztowni ósmy Plener
Literacki „Odkryj książkę na nowo”.
Na wszystkich miłośników czytania czekać będą spotkania z gwiazdami w otoczeniu książek.
U progu wakacji, w najlepszym czasie
do nadrobienia czytelniczych zaległości,
miłośnicy książek będą mogli wybierać
spośród kryminałów, reportaży, historii
miłosnych czy poradników i wziąć udział
w spotkaniach oraz zdobyć autografy
ulubionych autorów.
Gościem specjalnym będzie prof. Jerzy
Bralczyk niestrudzony popularyzator poprawnej polszczyzny, autor i współautor
wielu książek, m.in.: „Trzy po 33”, „500
zdań polskich” i „Mój język prywatny” oraz
wydanej wspólnie z żoną Lucyną Kirwil
„Pokochawszy”. O meandrach języka
miłości opowiedzą na scenie Pleneru.
Wśród gości między innymi Łukasz Orbitowski - redaktor, publicysta, przede
wszystkim zaś popularny i wielokrotnie
nagradzany pisarz. Opowie o najnowszej
książce „Kult”, zbeletryzowanej powieści
na bazie doskonale udokumentowanej
historii objawień oławskich.
Na miłośników mocnej literatury czeka
spotkanie z Magdą Stachulą, najbardziej
uzależniającą autorką thrillerów psychologicznych w Polsce: „Idealnej”, „Trzeciej”
i „W pułapce”.
Sympatycy kryminałów spotkają się
z Martą Matyszczak – autorką komedii kryminalnych, Piotrem Rozmusem
- w rozmowie o najnowszej powieści
„Piętno mafii” oraz Piotrem Borlikiem autorem powieści grozy.
Zapraszamy również po autografy i na
spotkania ze Sławomirem Koprem –
w rozmowie o „Polskich terrorystach
i zamachowcach”, czyli o terroryzmie

w historii Polski, Niną Majewską Brown,
która opowie o najnowszej książce „Anka
i diabeł stróż”, Sylwią Trojanowską, autorką poczytnych powieści obyczajowych,
trenerem biznesu i coachem oraz z Arkadym Radosławem Fiedlerem – synem
znanego polskiego podróżnika Arkadego
Fiedlera, czy też z Jackiem Federowiczem, który opowie o swoich książkach
m.in. „Święte krowy na kółkach”, „W zasadzie tak”.
Z czytelnikami spotka się także Roman
Czejarek, dziennikarz, prowadzący między innymi Lato z Radiem w Programie
Pierwszym Polskiego Radia, pisarz, autor
serii o tajemnicach Szczecina, a także
fotograf i konferansjer.
Podczas pleneru swoją premierę będzie
miała najnowsza książka Wojtka Rapy
„W cieniu mojego kapelusza, czyli dziwne przypadki muzyka rozrywkowego”,
wydana przez Szczecińską Agencję Artystyczną. Wojciech Rapa jest muzykiem,
dziennikarzem muzycznym, autorem książek o tematyce muzycznej, związanej ze
Szczecinem. Najnowsza to muzyczna
opowieść o sobie samym i muzykach nierozerwalnie związanych ze Szczecinem.
Po spotkaniu autor zaprasza na koncert.
Do wizyty na Plenerze zachęcamy również
najmłodszych, którym o legendach Szczecina opowie Małgorzata Duda, a Dariusz
Rekosz zaprosi do udziału w warsztatach
detektywistycznych.
Nie zabraknie też ciekawych spotkań z autorami: Marcinem Szczygielskim - jednym
z najzdolniejszych współczesnych polskich
pisarzy, wielokrotnie nagradzanym, m.in.
Grand Prix Konkursu Literackiego im. Astrid
Lindgren, Zofią Stanecką – autorką serii
o Basi, Małgorzatą Swędrowską - popularyzatorką literatury dziecięcej oraz Kubą
Sosnowskim, autorem książki fantasy dla
dzieci i młodzieży: „Wuj krasnolud i Brama
opowieści”.

Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.
Stanisław Grzesiuk jest postacią ważną
nie tylko dla mieszkańców Warszawy.
Wykonywane przez niego piosenki,
a także trzy wydane po II wojnie światowej książki jego autorstwa – „Pięć lat
kacetu”, „Boso, ale w ostrogach”, „Na
marginesie życia” – do dziś mają status
kultowych i towarzyszyły w dorastaniu
kilku pokoleniom Polaków.

Zapraszamy na pokaz filmowy
o Stanisławie Grzesiuku w Centrum

Ważną częścią Pleneru będzie ogłoszenie
laureatki Gryfii – Ogólnopolskiej Nagro-

dy Literackiej dla Autorki, organizowanej
przez „Kurier Szczeciński”.
To jedyny taki laur literacki w Polsce –
przyznawany wyłącznie pisarkom.
Sobota, 16 czerwca, upłynie pod
znakiem spotkań ze wszystkimi nominowanymi do tegorocznej nagrody
autorkami: Karoliną Bednarz, Anną
Fryczkowską, Katarzyną J. Kowalską, Ulą Ryciak i Agnieszką Szpilą.
www.saa.pl

Święto Plakatu
14 czerwca 2019 o godz. 19.00 zapraszamy na Łasztownię w okolice North
East Mariny, na spotkanie z artystami 4.
Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller
Poster, pod nazwą: „Czym jest plakat?”.
A czym jest plakat autorski? Inna nazwa:
plakat self-edition (tłum. edycja własna).
Jest to projekt tworzony bez komercyjnego zlecenia oraz bez deadline’u.
W tegorocznej edycji biorą udział artyści
m.in. z: Polski, Kanady, Chin, USA, Rosji,
Serbii, Indonezji, Niemiec czy Włoch. Są
wśród nich tak uznane nazwiska, jak m.in.:
Mirosław Adamczyk czy Władysław Pluta.
Wśród zakwalifikowanych twórców znaleźli się również plakaciści związani ze
Szczecinem, między innymi: Aleksandra
Zaborska, Piotr Depta-Kleśta i Tomasz
Piotr Świtalski.
W sumie zobaczyć będzie można 72 plakaty wybrane przez międzynarodowe
Jury w składzie:

– prof. Lex Drewinski (Niemcy, Polska),
– prof. Leszek Żebrowski (Polska),
– prof. nadzw. Ireneusz Kuriata (Polska),
– dr Max Skorwider (Polska),
– prof. nadzw. Nikodem Pręgowski
(Polska),
– dr Justyna Machnicka (Polska),
– Olga Tereschenko (Ukraina).
W tym samym dniu (14 czerwca) zostaną otwarte wystawy towarzyszące 4. edycji Roller Poster. Pierwsza
z nich w Filharmonii im. Karłowicza o godz. 17.00, a druga w Galerii Rektorskiej Akademii Sztuki
w Szczecinie. Będzie to prezentacja
plakatów Jury 4. edycji Roller Poster.
Roller Poster to szczecińska marka , która
istnieje od 2012 roku i jest kontynuacją
pracy doktorskiej Justyny Machnickiej
obronionej przez nią na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
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Dni Morza
rozpoczynają lato!
Czerwcowe Dni Morza tradycyjnie już rozpoczynają w Szczecinie sezon letnich wydarzeń, a dzieje się wiele. Festiwale,
koncerty, wystawy, relaks nad wodą. Jest w czym wybierać.
To wyjątkowe wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz miejskich
imprez. Co roku wszystkie pokolenia
szczecinian bawią się razem podczas
wielkiego festynu urodzinowego na
terenie Różanki.
W tym roku zapraszamy w niedzielę,
7 lipca.
W programie wydarzenia wiele ciekawych atrakcji , m.in. animacje dla
dzieci, różnego rodzaju warsztaty,
koncerty – spośród których każdy na
pewno znajdzie coś dla siebie.
Nie zabraknie także akcentów nawiązujących do historii.
Tradycyjnie podczas imprezy na mieszkańców czekać będzie ogromny tort
urodzinowy, a urodziny Miasta wieńczy
potańcówka “pod chmurką”.
Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy!
Zjazd Młodych Gwiazd (5-7 lipca) to
ogólnopolski konkurs wokalny, promujący wśród młodych adeptów sztuki
wokalnej historię polskiej muzyki.
Bohaterem tegorocznej, czwartej edycji
zjazdu, jest Janusz Kondratowicz - wybitny poeta polskiej piosenki.
Napisał prawie dwa tysiące tekstów piosenek, z czego ponad 200, to dzisiaj klasyka
polskiej muzyki rozrywkowej, m.in. „ Biały
krzyż”, „Tyle słońca w całym mieście” czy
„Powrócisz tu”, a także utwór „Zakochani
są wśród nas”, którą wyśpiewała na festiwalu opolskim i sopockim w 1965 roku

szczecinianka i patronka Grand Prix Zjazdu
- Helena Majdaniec.
W tym roku, po raz pierwszy młodzi artyści
będą konkurować w dwóch kategoriach:
– młodsza: 13-16 lat
– kategoria starsza: 17-25 lat
Przesłuchania obu kategorii odbędą się
6 lipca, transmitowane w internecie za
pośrednictwem profilu SAA na portalu
społecznościowym Facebook.
Uczestnicy walczyć będą: o statuetkę Nagrodę im. Heleny Majdaniec, nagrodę
finansową: 5000 złotych i prawo do reprezentowania Polski na International Songs
Festival Malta 2019.

Ponadto zostaną przyznane nagrody
SAWP i ZAKR.

więcej na:
www.wiadomosci.szczecin.pl

Zwycięzca jak i pozostali uczestnicy konkursu zaprezentują się dzień później, 7
lipca podczas otwartego dla publiczności
Koncertu Galowego na scenie ”Różanego Ogrodu Sztuki” .
A dodajmy, że Laureaci Zjazdów Młodych
Gwiazd z powodzeniem prezentują się
w krajowych preselekcjach do Eurowizji,
nagrywają płyty, występują w telewizji
i reprezentują Polskę na festiwalach międzynarodowych.
ww.saa.pl

Jedyny koncert w Polsce!
Ralph Peterson & The Messenger Legacy
12 lipca o godzinie 20.00 w Studio S1
Radia Szczecin zagrają jedyny koncert
w Polsce .

Był liderem zespołu The Jazz Messengers
jednego z najważniejszych i najpopularniejszych wśród wszystkich zespołów jazzowych.

Jest to koncert z okazji setnych urodzin Art Blake, uważanego za jednego z najwybitniejszy perkusistów
w historii jazzu oraz nazywanego „ojcem” nowoczesnego, bebopowego
stylu gry na perkusji.

W „Messengersach” – jak popularnie nazywało się muzyków grających z Blakey’em
– zaczynały i rozwijały swoje kariery takie
gwiazdy jazzu jak Lee Morgan, Wayne Shorter, Billy Harper, Horacy Silver czy bracia
Wynton i Banford Marsalisowie.

Grupę złożoną z „prawdziwych messengersów” reaktywował wychowanek Blakey’a,
perkusista Ralph Peterson. Ponadto w skład
weszły takie tuzy jazzu jak Bobby Watson,
Bill Pierce, Brian Lynch, Curtis Lundy oraz
Anthony Wonsey.
Koncert w Szczecinie będzie również koncertem inaugurującym europejską trasę
„Messengersów” podczas której grupa
wystąpi jeszcze między innymi na Umbria

Jazz w Perugia (Włochy), New Morning
w Paryżu i Nicea Jazz Festiwal (Francja),
Dnipro Jazz Festiwal (Ukraina) i w innych
renomowanych miejscach.
Dla fanów, którzy nie będą mogli wziąć
udziału w koncercie zaplanowano Video
live broadcasting w jakości full HD na FB
fanpagu Szczecin Jazz.
więcej na:
www.saa.pl
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Lato w Różanym Ogrodzie
Sztuki
30 czerwca, niedziela

Nie straszna nam tocząca się obok budowa! Od 2 czerwca (do 1 września), w każdą niedzielę spotykamy się na Różance,
podczas 12 edycji Różanego Ogrodu
Sztuki. Koncerty, potańcówki, warsztaty
– jest wszystko, co najbardziej lubią stali
bywalcy tego cudownego miejsca.

godz. 12.00
Koncert kwartetu smyczkowego String Girls
Band pt. Cztery pory roku. W programie m.in.
fragmenty z Czterech Pór Roku Antonio
Vivaldiego oraz utwory nawiązujące do
tematyki takich kompozytorów jak m.in.:
Fryderyk Chopin, Mieczysław Karłowicz
czy Astor Piazzolla. Program będzie miał
również subtelne akcenty wokalne, m.in.:
Wiosna, ach to Ty – Marka Grechuty czy
Summertime – George’a Gershwin’a w wykonaniu Marii Radoszewskiej.

Południowe koncerty

W każdą niedzielę o godz. 12.00 na scenie występują uczniowie Zespołu Szkół
Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego
w Szczecinie, a także artyści scen szczecińskich i ogólnopolskich. W repertuarze
standardy muzyki klasycznej, jazzowej
oraz rozrywkowej.

Różankowe potańcówki

Uwielbiane przez szczecinian pląsy pod
chmurką powróciły. Podczas tegorocznych zabaw będziemy bawić się zarówno
w rytmach rodzimej muzyki rozrywkowej jak
i światowych hitów. W czerwcu na parkiecie
spotykamy się w niedzielę – 9.06 i 23.06
w godz. 17.00-20.00.

Różana Czytelnia

Czyli plenerowa strefa wolnych książek.
Każdy kto odwiedzi Różany Ogród będzie
mógł zostawić, wziąć lub poczytać książkę
na miejscu. Projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji „uwalniania książek”, który wielu
osobom daje szansę na obcowanie z książką, bez konieczności jej zakupu.
Zapraszamy do Różanej Czytelni każdego
dnia, nie tylko w niedzielę!

A co jeszcze
w czerwcowym
programie
16 czerwca, niedziela

godz. 12.00
Koncert The Soul of Jazz w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im.
Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie pod
kierunkiem Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej. W repertuarze standardy muzyki jazzowej.

godz. 11.00-14.00
Warsztaty w ramach projektów: Polska znaki szczególne i Po polskich dróżkach.

małej Pyzy, która lubiła wędrować po polskich dróżkach.

1. Polska ekologia – Polska – znaki szczególne. Szyjemy torby, które w kolektywie
z warsztatami haftu będą ozdobione
haftem krajeńskim.
2. Haft krajeński – Po polskich dróżkach. Warsztaty przybliżające tradycje
ludową i tradycja wytworzona. Efektem spotkania warsztatowego będą
oparte na tradycji ludowej Krajniaków,
ozdobione współczesne przedmioty użytkowe.

godz. 12.00
Finał IV Szczecińskiej Wiosny Poezji
ogłoszenie wyników IV Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”, oprawa muzyczna: Kinga Chmielewska - klarnet, Grzegorz
Uran - akordeon. Koncert Rockowy „Ty
i Ja - to Nuty i Słowa!” - Zespół „The Black
Red Sappers” z 5 Pułku Inżynieryjnego im.
gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie
- Podjuchach.

godz.13.00-14.00
Czytanie interaktywne - scena
Pyza na polskich dróżkach
Kustosz Marta Kurzyńska - na co dzień kierownik Biblioteki Muzeum Narodowego
w Szczecinie - Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018 przybliży nam postać

23 czerwca, niedziela

godz. 17.00-20.00
Różankowa potańcówka
Taneczna zabawa kręcić się będzie wokół
przebojów z rodzimego podwórka. Nie
zabraknie szlagierów ze złotej polskiej epoki
lat 60-80, ponadczasowej klasyki i hitów
nieco bardziej nowoczesnych. Za konsoletą
Dj Tomek.

godz. 11.00 – 14.00
Warsztaty w ramach projektów: Polska znaki szczególne i Po polskich dróżkach
1. Motanki – Po polskich dróżkach
Lalki Słowiańskie - Skoro Kupała przybył
to czas na motanie Kupałki – laleczki
oczyszczenia, którą robimy w Kupałę.
Motamy ją wg odwróconych zasad czyli
w przeciwnym kierunku do ruchu słońca.
2. Plecionkarstwo – Po polskich dróżkach
Jak wykonać łopołkę i poznać technikę
gięcia dębu na gorąco? Jak powstaje
kosz z korzeni świerka? Jak wyplata się
swój własny słomiany kapelusz?
Każdy nauczy się tworzyć prostą plecionkę: rybkę, koszyczek, tackę czy
zwariowaną kulę! Będziemy pracować
z naturalnym, pachnącym materiałem
i tworzyć samodzielnie małe dzieło.
godz.13.00-14.00
WIOLIN I CZTERY PORY ROKU
W tej opowieści Wiolin będzie próbował
zrozumieć dlaczego mamy pory roku. Niestety nikt nie będzie mu w stanie pomóc, bo
nikt tego nie wie. Ale jak się okaże, w trakcie
bajki, Wiolin trafi na tajemnicze spotkanie,
na którym wszystkiego się dowie. Tak się
składa, że zostanie też poproszony o napisanie utworu na każdą porę roku i zgłosi się
o pomoc do wspaniałego muzyka Antonio
Vivaldiego, który pomoże mu w tym zadaniu.
Co to za tajne spotkanie, na którym był
nasz bohater? Przyjdź na spektakl żeby
się tego dowiedzieć!
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!
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Leto – czas festiwali
Lato w Szczecinie to także czas festiwali, pierwsze pięć odbędzie się
już podczas Dni Morza. Oto następne.
Znany na całym świecie szczeciński
duet DJ’ski Catz ‚n Dogz zaprasza
na „Friends of PETS” – kontynuację festiwalu Wooded City Szczecin 2018.
Wiąże się to również z premierą ich
czwartego albumu, zatytułowanego
„Friendship”, na którym wystąpili m.in. WhoMadeWho czy polscy
artyści Taco Hemingway i Rosalie.
Szczecinianie będą mieli okazję
usłyszeć także cenionego rapera
młodego pokolenia–Otsochodzi.
Impreza odbędzie się 22 czerwca
na Wyspie Grodzkiej.
„Nasz album celebruje przyjaźń,
miłość oraz dobre życie – mówi
o swojej twórczości Catz ‚n Dogz
– Gdy dodamy do tego muzykę
elektroniczną, dziewięć godzin
zabawy, drugi najdłuższy dzień
w roku oraz plażowy klimat Wyspy Grodzkiej, to wynik jest prosty – mamy przepis na doskonały
letni event!”

„Friends of PETS”
Start: 18:00
Catz ‘n Dogz (PL) – najgorętszy polski
towar eksportowy, weterani polskiej sceny
klubowej, pionierzy. Jedyny polski duet
DJski, który odniósł kolosalny sukces międzynarodowy.
ItaloJohnson (DE) – berliński kolektyw,
słynący z energetycznych setów z pogranicza muzyki house oraz techno. Będzie
to debiut tej formacji w Polsce.
Otsochodzi (PL) – jeden z najbardziej
rozpoznawalnych raperów młodego
pokolenia sceny hop-hop w Polsce,
który niedawno wydal swój kolejny
album „Miłość”.
Tropiki (PL) – lokalny artysta Michał
Urban. W swojej muzyce łączy cieple barwy syntezatorów z egzotycznymi rytmami
lat 80-tych.
Canalia (PL) –szczeciński kolektyw prężnie działający na lokalnym rynku
www.facebook.com/canalianight

„Come with us”

W dniach 6 - 8 lipca 2018 druga edycja
niezależnego festiwalu „Come With
Us Festival” – spotkanie z kulturą –
muzyką, obrazem, teatrem, tańcem
i niespodziewanymi zdarzeniami.

wojennej willi INKU Szczeciński Inkubator
Kultury na potrzeby miejskiego festiwalu.

W tym roku kolejna wyprawa przez muzykę, wyobraźnię i emocje, ze wspólnym
mianownikiem „Podróż”.

Trzy dni i trzy różnorodne sceny grające
równolegle. Majestatyczne przestrzenie
willi i ogrodu wypełnią dźwięki serwowane przez tuzy berlińskiej sceny klubowej,
rodzime techno spod ręki czołowych
producentów oraz szereg występów live.

Na jeden długi weekend adaptujemy
magiczny ogród oraz okazałe mury przed-

więcej na:
www.inkubatorkultury.szczecin.pl

Spoiwa Kultury

W dwudziestym roku trwania festiwalu
i czterdziestym roku istnienia Teatru
Kana – organizatorzy chcą przyjrzeć się
bliżej najważniejszym tematom i pytaniom, które zadają podczas całorocznej
pracy Ośrodka Kana.

bębenek” – spektakl Teatru Tetraedr (Racibórz), „EMDR (eyes, movement, donbas, renegade)” – spektakl Pawła Jurowa
(Ukraina), także koncerty , m.in. C U K R Y
(Warszawa), Jarzębina (Kocudza) i Riho
Ensemble (Gruzja).

Ostatnie dwie edycje Spoiw odwoływały
się do „czasu kolistego” – kumulowały
kilkadziesiąt festiwalowych zdarzeń w zaledwie dobę. Tym razem ten czas będzie
rozciągnięty, spowolniony, rozbity na dni.

Ostatniego dnia (29 czerwca) Rodzinno-sąsiedzkie Święto Ulicy,
a wieczorami po spektaklach zapraszamy na Łąkę Kany- przyjazna plenerowa przestrzeń: leżaki, trawa, jurta,
muzyczne niespodzianki i ciekawi,
kolorowi ludzie.

Program festiwalu bardzo bogaty, zobaczymy m.in. „Dziady polsko-japońskie/
Soreisai” – spektakl Jadwigi Rodowicz-Czechowskiej (Warszawa), „Blaszany

więcej na:
www.kana.art.pl
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Pyromagic – nie tylko fajerwerki!
W 2019 r. odbędzie się XII edycja największego polskiego pokazu fajerwerków oraz pełen folku, elektroniki
i tańca festiwal Szczecin Music Live.
A do tego szereg imprez towarzyszących: sporty wodne, zmagania profesjonalnych ekip strażackich i wyścigi
żeglarzy na Odrze.
Niebo nad Szczecinem ponownie rozbłyśnie milionem kolorowych sztucznych
ogni! Jak zwykle czeka nas rywalizacja
firm pirotechnicznych, mnóstwo dobrej
muzyki a przede wszystkim, fantastyczna zabawa.
W tym roku rywalizować będą :
Tarra Pyrotechnic Ltd. – z Czech
Global 2000 z Malezji
ArtEventia z Francji
Jak zawsze ze specjalnym pokazem wystąpi organizator techniczny wydarzenia,
polska firma Surex.
Jak co roku integralną częścią Festiwalu
jest Szczecin Music Live – miks folku,
world music i muzyki tanecznej. Na scenie bałkańskie beaty spotykają electro-swing a hip-hopowe groovy mieszają
się z sunshine reggae.
Podczas dwóch dni festiwalu usłyszymy
i zobaczymy wybitnych przedstawicieli
tych gatunków z Polski i zagranicy.
Wydarzeniami towarzyszącymi festiwalowi sztucznych ogni są:
Water Show – łączy zawody i pokazy
ekstremalnych dyscyplin sportowych
uprawianych na wodzie ze świetną zabawą publiczności.
W programie m.in.:
• High Diving – akrobatyczne skoki
do wody z wysokości 27 metrów. Ta
nowa dyscyplina sportu traktowana
jest jako sport ekstremalny.
• Flyboard – nowa ekstremalna dyscyplina sportu, która w błyskawicznym
tempie podbiła świat! FlyBoard to
sprzęt, który oryginalnie został zaprojektowany do pływania z delfinami, ale
amatorzy ekstremalnych wrażeń znaleźli dla niego szersze zastosowanie…
• Pokazyakrobacjinaskuterachwodnych.
• Pokazy akrobacji na wakboardzie
i nartach wodnych.
Polonez Cup Race to pełnomorska
prestiżowa impreza żeglarska w rejonie
Bałtyku. Skupia najlepszych żeglarzy
samotników i załogi dwuosobowe z Polski i zagranicy. Rozpoczyna od krótkich
wyścigów na Odrze w Szczecinie.
Zapraszamy na Pyromagic do Szczecina!

1014-16 czerwiec 2019
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Relaks nad wodą

Wody w Szczecinie nie brakuje Odra
i jej rozlewiska, jeziora: Dąbskie, Głębokie, ale także w samym centrum
miasta można znakomicie zrelaksować
się nad wodą.
Już od początku maja zapraszamy do
Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie
Grodzkiej, gdzie w tym sezonie plaża
z najprawdziwszym piaskiem z nad morza
i jak zawsze mnóstwo atrakcji dla dzieci
i dorosłych.
Leżaki, słońce, kurtyna wodna, boisko
do siatkówki plażowej i zimny napój to
nie wszystko...
Strefa to także – a może przede wszystkim – szereg atrakcji, imprez i animacji,
które przyciągają w to miejsce zarówno
rodziny z dziećmi, jak i młodych ludzi
szukających oryginalnego miejsca na
spotkanie ze znajomymi.

Można tutaj także zrobić sobie zdjęcie
w gigantycznej ramce #visitSzczecin z widokiem na Wały Chrobrego.
Ramka ma prawie 3 metry wysokości
i 4 metry szerokości i jest w kolorach
Szczecin Floating Garden 2050, a fotografujący się turyści i mieszkańcy
mają w tle jedną z najpiękniejszych
panoram miasta.
Miejska Strefa Letnia czynna jest 7 dni
w tygodniu. Od niedzieli do czwartku
w godz. 10.00 – 22.00, zaś w piątki i soboty MSL zaprasza od 10.00 do północy.
Wstęp jest oczywiście bezpłatny.

Kultowe Bulwarove
Jedna z najbardziej lubianych imprez
i form spędzania wolnego czasu wraca
w nieco odmienionej formie. Na skwerze
wieńczącym Łasztownię znowu pojawią

się leżaczki, animacje dla dzieci i nowe
elementy, których do tej pory nie było.
Poprzedni sezon pokazał, że szczecinianie uwielbiają spędzać czas na bulwarach. Za sprawą Bulwarove skwer na
końcu Łasztowni zmienia się w przestrzeń
pełną doskonałej zabawy oraz smacznych przekąsek.
Dzieci mają okazję do wspólnej zabawy
i zagrania w gry, które, na co dzień nie są
powszechnie dostępne, a rodzice mogą
sobie odpocząć na leżakach i posłuchać
muzyki.
Tegoroczne Bulwarove oczywiście zachowają swoją przewodnią konwencję,
ale też wprowadzą nieco nowości. Przez
cztery edycje, bo tyle ich właśnie będzie,
odwiedzając Bulwarove będziemy mogli
wziąć udział w różnych zajęciach tematycznych.

Podobnie jak w zeszłym roku będziemy
promować aktywność fizyczną na bulwarach i organizować biegi. Raz w miesiącu
(zawsze w niedzielę) zapraszamy na 5
km przebieżki.
Bądźcie na bieżąco i śledźcie naszą
stronę www.bulwary.szczecin.eu oraz
profil na Facebook’u Bulwary Miejsce
Spotkań.
Na pierwsze Bulwarove zapraszamy
w weekend 22-23 czerwca.
Kolejne:
27-28 lipca
24-25 sierpnia
7-8 września
Przypomnijmy, że tylko w zeszłym
roku przez bulwary i Miejską Strefę
Letnią przewinęło się przeszło 800
tys. osób!
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A po wakacjach….
Jesienią w Szczecinie też się dzieje
Już dziś zapraszamy na Festiwal
Młodych Talentów – Nowa Energia, Pekao Szczecin Open czy Baja
Poland.

Jesień w mieście

Bilety na koncerty można kupić
w aplikacji Going., na stronie ebilet.
pl i stacjonarnie w salonach sieci
empik.
Celem szczecińskiego festiwalu jest
prezentacja twórczości wykonawców
stawiających pierwsze kroki w branży
muzycznej, oraz przegląd inspirujących zjawisk i nowych produkcji na
polskiej scenie muzycznej.

Przez cały czerwiec można zgłaszać
się do konkursu muzycznego 13. Festiwalu Młodych Talentów – Nowa
Energia.
Jury przewodniczyć będzie Katarzyna Nosowska. Nagrodą dla
zdobywcy Grand Prix festiwalu jest
wydanie cyfrowe singla przez wytwórnię Kayax w ramach projektu
„My Name Is New” i związane z tym
działania promocyjne oraz bonusy
finansowe ufundowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną.

Festiwal ma za zadanie wyłonić
wykonawców najlepszej autorskiej
twórczości – co też odróżnia FMT
od innych konkursów i castingów,
w których akceptuje się covery.
Wielu z dotychczasowych uczestników festiwalu zgodnie stwierdziło, że
szczeciński festiwal charakteryzuje
się wyjątkową atmosferą.

Nabór do konkursu trwa do 30
czerwca. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18. października
2019 r. w Starej Rzeźni w Szczecinie.
Weźmie w nich udział maksymalnie
10 wykonawców.

Przez 12. dotychczasowych edycji
do festiwalowego konkursu zgłosiło się ponad 3000 wykonawców
z całego kraju.
Dyrektorem artystycznym FMT i przewodniczącą jury jest Katarzyna Nosowska.

Zwycięzcę poznamy dzień później
podczas finałowego koncertu
w Netto Arena, który będzie miał
okazję wystąpić na profesjonalnej
scenie z gwiazdami festiwalu.

Szegółowe informacje o konkursie
i festiwalu znajdują się na stronie:

Gwiazdy koncertu finałowego w Netto Arenie to Women’s Voices, w tym
roku z przesłaniem – Kobiety Ratują
Planetę! Prawdziwa plejada kobiecych gwiazd rodzimej sceny muzycznej wystąpi w Szczecinie.

ww.festiwalmlodychtalentow.pl

Na scenie pojawią się:
– Edyta Bartosiewicz
– Kayah
– Julia Pietrucha
– Mela Koteluk
– Paulina Przybysz

Turniej tenisowy Pekao Szczecin
Open, czyli wielki tenis na światowym poziomie, jak co roku, we
wrześniu w naszym mieście, już po
raz 27.
Turniej jest licencjonowaną imprezą
ATP (Stowarzyszenia Zawodowych
Tenisistów), co zobowiązuje zarówno
organizatorów, jak i samych graczy.
A rywalizowało w Szczecinie już wiele
gwiazd, m.in. Nikołaj Dawidienko,
Nicolas Massu, Juan Ignacio Chela
czy Stan Wawrinka.

Ale nie tylko tenis decyduje o tym,
że Pekao Szczecin Open to turniej
z charakterem.
Urok stanowią ocienione korty przy
Alei Wojska Polskiego, mecze dnia
rozgrywane przy sztucznym świetle,
a wieczorem koncerty festiwalu muzycznego.
To również dlatego turniej już dwukrotnie dostał prestiżowe wyróżnienie
Challenger Award, nagrodę ATP i ITF
dla najlepszego męskiego challengera na świecie.
www.pekaoszczecinopen.pl

W tym roku odbędzie się 11 edycja
rajdu Columna Medica Baja Poland
(29.08.01.09.2019), który cieszy się
uznaniem Międzynarodowej Federacji Samochodowej, zawodników,
mediów i naturalnie kibiców.
Tradycyjnie rywalizacja rozgrywać się
będzie w Szczecinie, Dobrej i Drawsku.
Biura rajdu, park serwisowy oraz start
i meta będzie na Łasztowni.

Runda Pucharu Świata FIA w Polsce to
także impuls dla rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i widać to między
innymi w wynikach rajdów.
W dotychczasowych edycjach Rajdu
Baja Poland uczestniczyło i zwyciężało wielu światowej sławy kierowców,
jednak bezapelacyjnym rekordzistą jest
Krzysztof Hołowczyc, który w Szczecinie triumfował już pięciokrotnie.
www.bajapoland.eu
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14.06 Piątek
11.00-19.00 10
11.00-20.00 3. Family Travel Festival Szczecin 2019

Łasztownia
(plac przed Starą Rzeźnią)

Strefa dziecięca
/Łasztownia

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; Wały Chrobrego/
13.00-01.30 Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food Łasztownia/
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han- Jana z Kolna
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne
14.00-19.00 Strefa Sportu
16.00- 20.00 Strefa Dziecięca
19.00 Spotkanie z artystami Roller Poster

Wyspa Grodzka
Łasztownia
Nabrzeże Starówka

19.00-23.30 Szczecińscy DJ-e & tańce
na Łasztowni

Scena Łasztownia

Scena szantowo-folkowa
19.00-23.30 19.00-20.30 Kraków Street Band
20.45-21.45 Qftry
22.00-23.30 Viva Flamenco

Scena pływająca
przy Bulwarze
Piastowskim

/skwer na Nabrzeżu Starówka

Wydarzenia towarzyszące:
godz. 12.00 – 50-lecie „Daru Szczecina” – Centrum Żeglarskie
godz. 13.00 – Otwarcie wystawy „Historia rybołówstwa dalekomorskiego w PPDiUR
GRYF” oraz udostępnienie portowej części terenów i elementów historii,
zlokalizowanych przy ulicy Tadeusza Apolinarego Wendy - Stara Rzeźnia/
Cielętnik (plac wewnętrzny)
godz. 17.00 – Wernisaż 4. edycji przeglądu Roller Poster - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

15.06 Sobota

17.00-18.00 Big Band hiszpańskiej
Marynarki Wojennej

Scena Łasztownia
/skwer na Nabrzeżu Starówka

19.30-23.00 Samba Port Festival vol.3

Scena Łasztownia

19.30-23.00 The Voice of Poland
vs. The Voice Kids

Scena główna

23.00-23.10 Pokaz sztucznych ogni

Wały Chrobrego
/Łasztownia

/skwer na Nabrzeżu Starówka

Wydarzenia towarzyszące:
godz. 12.00 – Złożenie wieńców przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”
– Cmentarz Centralny
godz. 14.00 – Odsłonięcie pamiątkowych tablic „Statki PŻM”
– Skwer Kapitanów/Łasztowia

16.06 Niedziela
Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; Wały Chrobrego
10.00-21.00 Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food / Łasztownia
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han- / Jana z Kolna
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne
10.00-17.00 Strefa Sportu

Wyspa Grodzka

11.00-17.00 Plener Literacki – targi książki
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia

11.00-14.00 Rejsy na Oldtimerach

Łasztownia
/Wały Chrobrego

(plac przed Starą Rzeźnią)

III Festiwal Orkiestr Dętych Szczecin
12.00-14.30 2019 o Puchar Prezydenta Miasta Szcze- Scena Łasztownia
cin - pokazy musztry paradnej i przemarsz /Skwer na Nabrzeżu Starówka
orkiestr

Jarmark pod żaglami: Aleja Artystów; Wały Chrobrego/
10.00-01.30 Poznańska Pyra; Festiwal Smaków Food Łasztownia
Trucków; Wesołe miasteczka; Stoiska han- / Jana z Kolna
dlowe i gastronomiczne; Tawerny piwne

12.00-19.00 Strefa Dziecięca

10.00-19.00 Strefa Sportu

Wyspa Grodzka

12.00-19.00 3. Family Travel Festival
Szczecin 2019

Strefa dziecięca
/Łasztownia

III Festiwal Orkiestr Dętych
10.30-16.30 Szczecin 2019 o Puchar Prezydenta
Miasta Szczecin

Scena Łasztownia

14.00-14.45 Nabożeństwo ekumeniczne

Generał Zaruski

11.00-17.00 Rejsy na Oldtimerach

Łasztownia
/Wały Chrobrego

11.00-19.00 Plener Literacki – targi książki
„Odkryj książkę na nowo”

Łasztownia

Scena szantowo-folkowa:
14.00-15.15 Zejman & Garkumpel
15.15-15.50 LUZ Blues
14.00-22.30 17.00-18.15 Klang
18.30-19.45 The Nierobbers
20.00-21.15 Ryczące Dwudziestki
21.30-22.30 Qftry

Scena pływająca
przy
Bulwarze Piastowskim

15:00-17.00 Szczecin Philharmonic Big Band

Scena główna

16.00-17.00 Big Band hiszpańskiej Marynarki
Wojennej

Scena Łasztownia/skwer
na Nabrzeżu Starówka

/skwer na Nabrzeżu Starówka

(plac przed Starą Rzeźnią)

12.00-20.00 Strefa Dziecięca

Łasztownia

12.00-20.00 3. Family Travel Festival
Szczecin 2019

Strefa dziecięca
/Łasztownia

Scena szantowo-folkowa:
17.00-18.15 Free Blues Band
17.00-00.15 18.30-19.45 Stonehange
20.00-21.15 Flamenco Sin Fronteras
21.30-22.45 Beltaine
23.00-00.15 Poema Flamenco

Scena pływająca
przy
Bulwarze Piastowskim

12.30 Samba Port Festival vol.3 - parada

Łasztownia
Scena Łasztownia/skwer
na Nabrzeżu Starówka

Wydarzenie towarzyszące:
godz. 12.00 – Msza święta „Za tych co na morzu” – Bazylika archikatedralna
pw. św. Jakuba Apostoła
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Więcej na: dnimorza.szczecin.eu

