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Lato w mieście by Stary Browar 2015. Rozkład jazdy.
W tym roku warto zadbać o to, aby w wakacje choć kilka dni spędzić w Poznaniu,
a dokładnie w parku Starego Browaru.
Plenerowe kino i teatr, koncerty, zajęcia sportowe, artystyczne warsztaty, pikniki przy
chilloutowej muzyce z przysmakami dostarczonymi przez restauracje Starego Browaru wprost
do parku i znajdujący się w jego sercu Letni Punkt Informacyjny, w którym można wypożyczyć
książki, koce i gry. To nie koniec! Aby wzbić się na szczyty letniego leniuchowania w samym
sercu Poznania, Stary Browar udostępnia setki wygodnych leżaków, szybkie WiFi i możliwość
ustawiania przypomnień o ulubionych wydarzeniach w swojej mobilnej aplikacji. Wszystko
bezpłatnie. Wystarczy przyjść do parku.
Program „Lato w mieście by Stary Browar” 2015 roku:
PONIEDZIAŁKI - Warsztaty plastyczne dla juniorów i seniorów
Seniorzy (60+) – godz. 10:30
2-godzinne warsztaty malarskie obejmujące teorię i malowanie na sztalugach w plenerze. W czasie
zajęć uczestnicy poznają różne techniki i możliwości wykorzystywania różnorodnych materiałów,
kompozycji czy palet barw. Zajęcia poprowadzą dyplomowani artyści malarze – w czerwcu Jarosław
Szelest, a w lipcu i sierpniu Tadeusz Wieczorek.
Juniorzy (6+) – godz. 18:00
1,5-godzinne plenerowe zajęcia kreatywne w parku z Młodym Uniwersytetem Artystycznym (czerwiec
i lipiec) oraz uwielbianym przez dzieci, często współpracującym ze Starym Browarem artystą z misją
edukowania przez sztukę, Tadeuszem Wieczorkiem. Najmłodsi za pomocą rozmaitych technik
plastycznych będą realizować tematy przedstawiane przez prowadzących w rozbudzających
kreatywność i pomysłowość historiach. Dotyczyć będą one m.in. ekologii i natury, dzieci będą też
odkrywać potencjał i nowe zastosowania otaczających, pozornie nieistotnych przedmiotów.
Od 8 czerwca do końca sierpnia, wstęp wolny, grupy 10-15 osób, zapisy w Punktach Informacyjnych:
informacja@starybrowar5050.com, tel. 61 667 14 00 lub osobiście, materiały zapewnia Stary Browar.
W razie deszczu zajęcia będą odwoływane.
WTORKI – joga w parku
Kolejna edycja najpopularniejszych zajęć z cyklu „WF w parku” – każdorazowo przybywa na nie około
100 osób w każdym wieku! Zajęcia przedstawiające różne odsłony tych doskonałych dla ciała i umysłu
ćwiczeń prowadzą profesjonalne instruktorki z Centrum Szczęśliwego Człowieka Energia. Warto wziąć
matę.
Od 2 czerwca do końca sierpnia, godz. 18:00, wstęp wolny, bez zapisów i ograniczeń wiekowych.
W razie deszczu zajęcia są odwoływane (bieżące informacje dostępne są na Facebooku w
wydarzeniu „Lato w mieście by Stary Browar” https://www.facebook.com/events/1559377187660776/)
ŚRODY – 10. Kino na Dziedzińcu Sztuki
10. edycja Kina na Dziedzińcu Sztuki będzie obchodzona dość osobiście. Pokazane zostaną bowiem
filmy wybrane przez kilkudziesięcioosobowy zespół pracowników Starego Browaru, który w ten sposób
chce dać się poznać nieco bliżej. Repertuar jest bardzo różnorodny – będzie western, żelazna klasyka
światowego kina, kino polskie, a nawet musical. Już teraz warto ściągnąć na smartfona bezpłatną
aplikację Starego Browaru i ustawić przypomnienie o pokazie ulubionego filmu albo
powiadomić o nim znajomych. Do tego przed każdą projekcją na widzów czekać będzie ambient…
ale to już niespodzianka (więcej informacji na bieżąco na Facebooku w wydarzeniu „Lato w mieście by
Stary Browar” https://www.facebook.com/events/1559377187660776/)
Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 601 34 84 83
Łukasz Maślach, Asystent dz. Marketingu i PR, l.maslach@starybrowar5050.com, tel. 507 04 02 70
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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24 czerwca - W samo południe (High Noon), western, USA, 1952, 85’, reż. Fred Zinnemann
1 lipca - Król Lew (The Lion King), animowany, USA, 1994, 89’, reż. Rob Minkoff, Roger Allers
8 lipca - Do widzenia do jutra, psychologiczny, Polska, 1960, 80’, reż. Janusz Morgenstern
15 lipca - Osiem i pół (8 ½), dramat, Włochy/Francja, 1963, 138’, reż. Federico Fellini
22 lipca - Kabaret (Cabaret), musical, USA, 1972, 124’, reż. Bob Fosse
29 lipca - Ojciec chrzestny (The Godfather), dramat, USA, 1972, 175’, reż. Francis Ford Coppola
5 sierpnia - Czułe słówka (Terms of Endearment), romans, USA, 1983, 132’, reż. James l. Brooks
12 sierpnia - Kika, komediodramat, Hiszpania/Francja, 1993, 114’, reż. Pedro Almodovar
19 sierpnia - Underground, komediodramat, Jugosławia, 1995, 163’, reż. Emir Kusturica
26 sierpnia - Chłopaki nie płaczą, komedia, Polska, 2000, 96’, reż. Olaf Lubaszenko
Godz. 21:30, wstęp wolny, bez zapisów. W razie deszczu pokazy odbywają się na Szachownicy.
CZWARTKI – zumba w parku
Szalejący w rytm muzyki latino tłum ponownie wróci do parku Starego Browaru! Atmosfera
prowadzonych przez wprawnych instruktorów z Magiel Fitness zajęć jest bardzo gorąca i pełna
pozytywnej energii. Polecane osobom o dobrej kondycji fizycznej albo po prostu lubiącym tańczyć.
Od 11 czerwca do końca sierpnia, godz. 18:00, wstęp wolny, bez zapisów i ograniczeń wiekowych.
W razie deszczu zajęcia są odwoływane (bieżące informacje dostępne są na Facebooku w
wydarzeniu „Lato w mieście by Stary Browar” https://www.facebook.com/events/1559377187660776/)
PIĄTKI, soboty i niedziele - #sandwich
Pyszności przygotowane przez restauracje, bary i kawiarnie Starego Browaru specjalnie z myślą
o bywalcach parku i zaserwowane bezpośrednio użytkownikom parkowych leżaków oraz zielonej
trawki (m.in. owocowo-ziołowe koktajle z Weranda Take Away, eko i slow foodowe przekąski z Projekt
Kuchnia, chrupiące bagietki z francuskiej piekarenki Petit Paris, wyrabiane na miejscu lody z Ghiacci,
słodkości z cukierni Sowa i Kandulski). To kolejna odsłona kulinarnego #foodproject Starego Browaru.
SOBOTY – zajęcia w parku dla mam oczekujących i świeżo upieczonych
To nowość wśród zajęć sportowych w parku Starego Browaru. Ćwiczenia dedykowane są kobietom
w ciąży i chcącym wrócić do formy po porodzie. Celem zajęć jest złagodzenie dolegliwości bólowych
kręgosłupa, poprawa funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego, wzmocnienie siły mięśni
i dbałość o dobrą formę. Mają one także znaczenie psychologiczne, jakim jest zwracanie uwagi na
potrzeby kobiet w tym niezwykłym momencie życia. Zajęcia poprowadzą instruktorzy z Centrum
Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek, którego misją jest propagowanie idei
nowoczesnego rodzicielstwa. Oprócz szkoły rodzenia centrum towarzyszy mamom po powrocie z
noworodkiem do domu oraz prowadzi liczne zajęcia dla rodziców oraz dzieci w wieku 0-3 lat.
Od 6 czerwca do końca sierpnia, godz. 10:30, wstęp wolny, bez zapisów. W razie deszczu zajęcia są
odwoływane (bieżące informacje dostępne są na Facebooku w wydarzeniu „Lato w mieście by Stary
Browar” https://www.facebook.com/events/1559377187660776/)
NIEDZIELE – Lazy Sunday
W ciągu kilku lat Lazy Sunday – autorski projekt Weranda Take Away, wyrobił sobie zasłużoną
renomę najmodniejszego sposobu spędzania niedzieli w Poznaniu. To chillout idealny – spotkania
z przyjaciółmi, poznawanie nowych ludzi, pikniki i gry na trawie, a do tego przyjemny beat w tle
serwowany przez DJ-ów. To prawdziwa uczta dla łowców instagramowych perełek – modowych
i lifestylowych oraz obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty, który w weekend bawi
w Poznaniu. Wśród atrakcji co drugi tydzień w soboty warsztaty i treningi lacrosse z Hussars, pierwszą
polską drużyną tego popularnego m.in. w Stanach Zjednoczonych sportu (od 24 maja) i warsztaty
kulinarne dla dzieci z Pyszotami (od 30 maja). Zobacz: https://www.youtube.com/watch?t=16&v=--OvQxIWI8.
Od 24 maja do końca sierpnia, od godz. 10:00, wstęp wolny. Więcej informacji na Facebooku
Weranda Take Away.
Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 601 34 84 83
Łukasz Maślach, Asystent dz. Marketingu i PR, l.maslach@starybrowar5050.com, tel. 507 04 02 70
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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WYDARZENIA SPECJALNE:


20 czerwca - Piknik z Goethe-Institut

Wśród atrakcji m.in. koncert „Moop Mama” – pojedynek na trąbki, saksofony i rapowe teksty
w wykonaniu eksperymentalnego kolektywu młodych muzyków z Monachium, zajęcia językowe
i animacje dla dzieci. Wstęp wolny. Na warsztaty obowiązują zapisy.


Na przełomie czerwca i lipca w Starym Browarze pojawi się wystawa „Stary Browar
w Waszych oczach”, na której pokazane zostaną najciekawsze zdjęcia oznaczone
#starybrowar na Instagramie. Wybór zdjęć potrwa do końca maja.



13 i 14 sierpnia - Teatr na leżakach

Jeden z najgłośniejszych teatrów niezależnych, warszawski Teatr Pijana Sypialnia, wystawi
w samym sercu parku Starego Browaru dwa widowiska muzyczne. 13 sierpnia aż dwudziestu artystów
zaprezentuje "Wodewil Warszawski", rozśpiewaną opowieść w klimacie vintage. Po spektaklu artyści
będę uczyć tańczyć... polkę i walczyka. 14 sierpnia młodzi artyści zaprezentują "Wyjowisko" czyli
komedię muzyczną z pieśniami Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina. Wystarczy wziąć koc,
rozłożyć się wygodnie na trawie lub parkowym leżaku i zobaczyć przedstawienia ten niezwykłej
wędrownej trupy teatralnej, która swoim oryginalnym repertuarem zdobywa fanów w całym kraju.
W Poznaniu Pijana Sypialnia zagości po raz pierwszy. Wstęp wolny.


30 sierpnia – koncert The Dumplings i Coals

The Dumplings - fenomen internetowy, zdobywcy Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku
2015, który już dawno przekroczył milion odsłon na YouTube i Coals – który pierwszy utwór
opublikował zaledwie we wrześniu 2014 roku, pierwszy koncert zagrał miesiąc później i podbija serca
nie tylko słuchających ale i krytycznej blogosfery. Tych dwóch fascynujących, świeżych i
rozchwytywanych dziś przez najlepsze festiwale duetów będzie można posłuchać w parku Starego
Browaru w ramach akcji Back To School. Podobnie jak w ubiegłym roku, w ostatnich dniach przed
rozpoczęciem roku szkolnego będzie można m.in. spotkać się z popularnymi YouTuberami i wybrać
się na targi streetwearowe (29 i 30 sierpnia), na które Stary Browar zaprosił najlepsze marki z
portfolio The Avenue. Wstęp wolny.
Dodatkowo:


Od 1 czerwca w Letnim Punkcie Informacyjnym w parku Starego Browaru działać będzie
wypożyczalnia książek by Bookarest. Książkę lub album z tej cenionej, znanej z
doborowego repertuaru klubo-księgarni będzie można wypożyczać na dowolny okres. Przy
wypożyczeniu płaci się całą ceną, przy zwrocie otrzymuje się 10 zł mniej. Można je oddać za
kilka godzin, dni, tygodni albo wcale.



Już dziś w parku dostępne jest darmowe Wi-Fi. Sieć: Lato_w_mieście_by_Stary_Browar



Od 10 czerwca w aplikacji Stary Browar pojawi się moduł „Lato w mieście” ze wszystkimi
letnimi wydarzeniami cyklicznymi i specjalnymi. Można w nim m.in łatwo dodawać do
kalendarza przypomnienie o konkretnych wydarzeniach albo powiadamiać o nich w szybki
sposób znajomych.

Organizator: Stary Browar
Partnerzy: Bookarest, Weranda Take Away, Centrum Szczęśliwego Człowieka Energia, Magiel
Fitness, Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek, Teatr Pijana Sypialnia,
Goethe Institut, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, The Avenue.
Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 601 34 84 83
Łukasz Maślach, Asystent dz. Marketingu i PR, l.maslach@starybrowar5050.com, tel. 507 04 02 70
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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Sponsor: RiverPark

Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 601 34 84 83
Łukasz Maślach, Asystent dz. Marketingu i PR, l.maslach@starybrowar5050.com, tel. 507 04 02 70
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050

