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Lato w mieście by Stary Browar. Wakacyjny rozkład jazdy.
Poniedziałki – warsztaty dla dzieci, wtorki – joga, środa – kino plenerowe, czwartki –
zumba, soboty – boot camp lub capoeira, niedziele - Lazy Sunday by Weranda Take
Away i dodatkowe weekendowe niespodzianki. Oto rozkład jazdy w parku Starego
Browaru na wakacje 2014. Wszystkie zajęcia i atrakcje są bezpłatne.
Poniedziałki - warsztaty artystyczne dla dzieci
Warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność, wyobraźnię i umiejętności małych uczestników.
Poprowadzą je współpracujący na stałe ze Starym Browarem, uwielbiani przez dzieci artyści plastycy
Kura Domowa i Tadeusz Wieczorek, na zmianę z lektorami najbardziej prestiżowej szkoły językowej
w Polsce British Council, która przygotowała anglojęzyczne warsztaty Arts & Crafts. Wszystkie
materiały do rysowania, malowania itp. zapewnia Stary Browar.
30 czerwca – Warsztaty z Kurą Domową – Drugie życie brzozy
7 lipca – Arts & Crafts. Warsztaty anglojęzyczne British Council
14 lipca – Warsztaty z Kurą Domową – Szkolna teczka
21 lipca – Arts & Crafts. Warsztaty anglojęzyczne British Council
28 lipca - Warsztaty z Kurą Domową – Album z wakacji
4 sierpnia – Arts & Crafts. Warsztaty anglojęzyczne British Council
11 sierpnia – Warsztaty plastyczne z Tadeuszem Wieczorkiem
18 sierpnia - Arts & Crafts. Warsztaty anglojęzyczne British Council
25 sierpnia – Warsztaty plastyczne z Tadeuszem Wieczorkiem
Park Starego Browaru (w razie niepogody Słodownia +2), godz. 12:00 i 13:00, grupy 15-osobowe,
wstęp wolny, zapisy w Punktach Informacyjnych Starego Browaru lub telefonicznie, tel. 61 859 60 50,
61 667 14 00.
Środy – Kino na Dziedzińcu Sztuki
Kino plenerowe Starego Browaru od lat każdorazowo gromadzi kilkusetosobową publiczność.
W wakacyjnej, leżakowej atmosferze ogląda ona w gronie znajomych klasykę kina i kultowe obrazy
z taśmy filmowej. Co roku dla Kina na Dziedzińcu Sztuki wybierany jest motyw przewodni - w tym roku
jest to wakacyjne hasło Starego Browaru „Lato w mieście”, na widzów czekają więc wakacyjne
scenerie wielkich miast, ale też nieznośny chwilami upał i miejska gorączka.
25.06 - Wakacje z Moniką, 1953, reż. Ingmar Bergman
02.07 – Dwunastu gniewnych ludzi, 1957, reż. Sidney Lumet
09.07 - W upalną noc, 1967, reż. Norman Jewison
16.07 - Dirty Dancing, 1987, reż. Emilie Ardolino
23.07 - Pulp Fiction, 1994, reż. Quentin Tarantino
30.07 - Gorączka,1995, reż. Michael Mann
06.08 - Mordercze lato,1999, reż. Spike Lee
13.08 - Amelia, 2001, reż. Jean-Pierre Jeunet
20.08 – Miasto gniewu, 2004, reż. Paul Haggis
27.08 - Vicky Cristina Barcelona, 2008, reż. Woody Allen
Stary Browar, Dziedziniec Sztuki (w razie niepogody Szachownica), godz. 21:30, wstęp wolny.
Dodatkowe informacje:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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Wtorki, czwartki, soboty – WF w parku
Na trwające od początku czerwca zajęcia sportowe w Starym Browarze przychodzi jednorazowo
nawet 100 osób! Joga, zumba i capoeira to zajęcia dla wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji.
Ambitniejszym sportowo osobom płci obojga polecamy sobotni boot camp. Na zajęcia te należy
zabrać ubranie, które można ubrudzić, ponieważ jest to trening bazujący na metodologii szkolenia
amerykańskich rekrutów. W razie deszczu zajęcia są odwoływane, z wyjątkiem boot camp, który nie
odbędzie się wyłącznie w przypadku wichury i burzy z piorunami.
Wtorki, godz. 18:00 – joga (Elżbieta Krzyżaniak i Happy People Center)
Czwartki, godz. 18:00 – zumba (trenerzy Magiel Fitness)
Sobota, godz. 12:00 21 czerwca, 5 i 19 lipca, 15 i 29 sierpnia – capoeira (organizator: Weranda Take
Away, trenerzy Akademii Sztuki Capoeira)
Sobota, godz. 10:00 28 czerwca, 12 i 26 lipca, 8 i 22 sierpnia – boot camp (trenerzy Boot Camp
Polska)
Niedziele – Lazy Sunday by Weranda Take Away
Chilloutowa muzyka i doskonała atmosfera gromadzi przy pięknej pogodzie setki osób. To idealna
okazja na leniwy piknik ze znajomymi, albo choćby krótki relaksujący wypad na koktajl ze świeżych
owoców lub warzyw albo słynnego już corn doga.
Niedziela, od 12:00 do zachodu słońca
Park Starego Browaru to jedno z ulubionych miejsc spotkań poznaniaków. Od br. działa w nim Letni
Punkt Informacyjny, w którym można wypożyczyć m.in. frisbee, komplety do tenisa plażowego
i koce piknikowe (kaucja wynosi 10 zł). Stary Browar udostępnia też w parku bezpłatnie kilkaset
leżaków i WiFi (o nazwie Lato_w_miescie_by_Stary_Browar). W tym sezonie alejki w parku Starego
Browaru zyskały nową nawierzchnię, którą z pewnością docenią m.in. rodzice z wózkami.
Od ubiegłego roku zwiększyła się także liczba stojaków na rowery (między wejściem na
Szachownicę a Dziedzińcem Sztuki, a także na parkingu Pasaż -2 i przy wejściach do Starego
Browaru).
Sponsorem „Lata w mieście by Stary Browar” jest River Park, a patronem medialnym Radio Eska,
które również przygotowało specjalne atrakcje dla bywalców parku.
Oprawę graficzną „Lata w mieście by Stary Browar” przygotowali UVMW x Agata Dudek. Agata jest
laureatką konkursów oraz autorką wystaw w kraju i za granicą. Dotychczas zrealizowała projekty m.in.
dla Newsweeka, Twojego Stylu, Wysokich Obcasów, Pani, Zwierciadła, Przekroju, Computer Arts
Project, K Mag czy Nestle.

Dodatkowe informacje:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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Dodatkowe informacje:
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