Wianki – święto muzyki w Krakowie

Czym są Wianki
Wianki to nazwa muzycznej imprezy w Krakowie.
Podczas Wianków odbędzie się wiele koncertów oraz ciekawych
wydarzeń takich jak warsztaty dla dzieci i dorosłych, panele
dyskusyjne, konkursy i spotkania.
Będzie dostępna strefa relaksu, w której będzie można odpocząć.
Wszystkie te wydarzenia będą bezpłatne.
Główne miejsca, w których będą odbywały się Wianki to Rynek
Główny, Powiśle, Dzielnica Wesoła i kopiec Kraka.
W tym roku, na koncertach podczas Wianków
zabrzmi głównie muzyka folkowa.
Muzyka folkowa to muzyka ludowa, czyli taka, która
pochodzi z jakiegoś konkretnego regionu kraju, lub
regionu. W muzyce folkowej jest bardzo ważny śpiew.
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Oprócz muzyki tradycyjnej, usłyszymy też współczesnych
wykonawców polskich i ukraińskich oraz muzykę elektroniczną,
którą zagrają DJe.
DJ to osoba, która na żywo odtwarza i miksuje
muzykę.
Używa do tego specjalnego sprzętu.
DJ czyta się didżej.

Jakie wydarzenia odbędą się podczas Wianków
• Koncerty
Kiedy? 25 czerwca
Gdzie? Na scenie na Powiślu
o Zespół Pokrzyk
Zespół z Krakowa, która łączy stare, tradycyjne brzmienia
ze współczesną muzyką.
Pokrzyk zagra o godzinie 16:30.
o Zespół Niewte
Zespół, który łączy muzykę wiejską, tradycyjną z muzyką
elektroniczną.
Niewte zagrają o godzinie 17:50
o Zespół Sutari
Sutari to trio kobiece.
Trio to inaczej 3 osoby.
Trio Sutari śpiewają tradycyjne pieśni ludowe.
Sutari zagraj o godzinie 19:10
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o Kapela ze wsi Warszawa
Jedna z najbardziej znanych kapeli muzyki ludowej
w Polsce.
Swoją muzykę tworzą z tradycyjnych i nowoczesnych
brzmień.
Kapela ze wsi Warszawa zagra o godzinie
20:30
o Silent Disco
Silent Disco to po polsku cicha dyskoteka.
Na tego typu imprezach zakłada się na
uszy słuchawki, w których słychać
muzykę, którą gra DJ.
We wszystkich słuchawkach odtwarzana
jest taka sama muzyka.
Na Silent Disco zagrają DJe: Monster, Shjva,
Nuarrrrr i Azazazarova.
Silent Disco zacznie się o godzinie 22:30
• Koncerty
Gdzie? Na scenie na Rynku
o Naphta
Naphta to między innymi polski muzyk,
DJ i dziennikarz.
Tworzy muzykę taneczną, połączoną z tradycyjnym
brzmieniem.
Naphta zagra o godzinie 17:45
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o Ifi ude
To artystka o pochodzeniu polskim
i nigeryjskim.
Nigeria to kraj w Afryce.
Ifi Ude inspiruje się tym, skąd pochodzi, więc w swojej
muzyce łączy różne kultury i gatunki muzyczne.
Ifi Ude zagra o godzinie 18:50
o Alina Pash
To artystka, która pochodzi z Ukrainy.
Alina Pash jest piosenkarką i raperką.
Jej muzyka jest współczesna,
z elementami folkowymi i tradycyjnymi
brzmieniami.
Alina Pash zagra o godzinie 19:50
o Margaret
Margaret to bardzo znana polska piosenkarka
i kompozytorka młodego pokolenia.
Margaret jest znana z muzyki popularnej.
Margaret zagra o godzinie 21:00
• Koncert zespołu Z Lasu
Kiedy? O godzinie 4:32 w nocy z 25 na 26 czerwca
Gdzie? Na kopcu Kraka
Z Lasu to zespół kobiet, które śpiewają pieśni tradycyjne.
Koncert odbędzie się w otoczeniu natury.
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• Panel dyskusyjny
Kiedy? 25 czerwca o godzinie 14:45
Gdzie? W Pałacu Potockich
Podczas tego panelu dyskusyjnego będzie
można porozmawiać o tym, jak się koncertuje
w Europie Wschodniej.
Będą również rozmowy na temat kobiecości
oraz o historiach, które są opowiadane przez muzykę ludową.
• Muzyczno-ekologiczny piknik rodzinny
Kiedy? 25 czerwca, w godzinach od 11:00 do 17:00
Gdzie? W dzielnicy Wesołej
Co odbędzie się podczas pikniku:
o Boborzmienia

To wydarzenie dla dzieci i ich rodziców.
Podczas Boborzmień odbędzie się mały
koncert energetycznej muzyki, podczas którego
odbędą się zabawy ruchowe.
o Z sercem do drzew
To warsztaty, na których dzieci dowiedzą się, po co nam
drzewa, jak określić wiek drzewa oraz co można zrobić

z drewna.
Na warsztatach dzieci zrobią również pracę plastyczną.
o Wyprawy na inną planetę
To zajęcia, podczas których specjaliści z Małopolskiego
Centrum Nauki Cogiteon przedstawią bardzo ciekawe
eksperymenty.
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o Ślady natury
Na tych warsztatach będzie można
odbijać ślady liści na papierze
i tkaninach.
Każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie ozdobić
sobie plecak.
o Zobacz dotykiem

W ramach tego wydarzenia odbędą się
warsztaty sensoryczne, dzięki którym
będzie można lepiej poznać świat osób
niewidomych.
Odbędzie się pokaz sztuk walki w wykonaniu
niewidomego zawodnika.
o Koncert i warsztaty Krystiana Truchalskiego

Krystian Truchalski to pedagog specjalny, terapeuta.
Krystian wykorzystuje w pracy muzykę i baśnie.
Koncert będzie grany na instrumentach etnicznych.
Instrumenty etniczne to instrumenty
z różnych egzotycznych krajów
o nietypowych dźwiękach.
Warsztaty będą dotyczyły gry

na bębnach afrykańskich.
o Warsztaty z kwiatem paproci
Warsztaty, na których będzie można posłuchać
magicznych, starych opowieści.
Będzie można też uczestniczyć w ciekawych grach
i zabawach.
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o Wirujące wianki z przeszłości
Warsztaty podczas, których będzie można upleść swój
wymarzony wianek.
o Ogródki ziołowo - warzywne
To warsztaty zielarskie.
Podczas takich warsztatów będzie
można dowiedzieć się dużo

o sadzonkach różnych ziół i warzyw.
Będzie też można zasadzić wybraną roślinę.

• Strefa warsztatowa
Kiedy? 25 czerwca w godzinach od 13:00 do 18:00
Gdzie? Na Powiślu
Co odbędzie się w strefie warsztatowej na Powiślu:
o Strefa zabawy i warsztaty
artystyczno-plastyczne dla dzieci.
o Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci
i dorosłych.
Warsztaty będą prowadzone przez uczestników Klubu
Seniora Głuchego Polskiego Związku Głuchych.
o Warsztaty plecenia wianków oraz konkurs
na najpiękniejszy wianek.
Na miejscu będzie obecny tłumacz języka migowego, który będzie
tłumaczył wszystkie wydarzenia dla osób niesłyszących.
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Kiedy odbędą się Wianki
W sobotę 25 czerwca

Kontakt
Adres mailowy: barbara.zajac@kbf.krakow.pl

Numer telefonu: 604 483 402
Na ten numer możesz również napisać wiadomość
SMS.

Miejsca, w których odbędą się Wianki
Wydarzenia na Wiankach będą odbywać się w 5 miejscach
w Krakowie.
Kliknij w link, żeby szybko dowiedzieć się informacji o konkretnym
miejscu.
• Powiśle pod Wawelem
• Rynek Główny w Krakowie
• Dzielnica Wesoła
• Kopiec Kraka
• Pałac Potockich
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Powiśle pod Wawelem

Tłumacz języka migowego jest obecny w strefie warsztatowej.
Tłumacz języka migowego jest również dostępny online, na stronie
Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Na stronie jest dostępna audiodeskrypcja w postaci opisu miejsca.

Adres
ul. Powiśle 11
31-101 Kraków

Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Jubilat
• Najbliższy przystanek tramwajowy: Jubilat
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Rynek Główny w Krakowie

Tłumacz języka migowego jest obecny w strefie dostępności oraz
jest dostępny online, na stronie Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Pętla indukcyjna będzie znajdować się w strefie dostępności.
Na stronie jest dostępna audiodeskrypcja w postaci opisu miejsca.

Adres
Rynek Główny
31-422 Kraków
Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek tramwajowy: Teatr Słowackiego,
Plac Wszystkich Świętych, Poczta Główna, Teatr
Bagatela, Basztowa, Filharmonia
• Najbliższy przystanek autobusowy: Teatr Słowackiego,
Teatr Bagatela, Basztowa, Filharmonia
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Dzielnica Wesoła

Na stronie internetowej Krakowskiego Biura Festiwalowego jest
dostępna audiodeskrypcja w postaci opisu miejsca.

Adres
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków

Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Lubicz
• Najbliższy przystanek tramwajowy: Lubicz
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Kopiec Kraka

Teren nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się
na wózkach, ze względu na ukształtowanie terenu.

Adres
Przy ulicy Maryewskiego
30-543 Kraków

Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Cmentarz Podgórski
• Najbliższy przystanek tramwajowy: Cmentarz Podgórski
• Najbliższy przystanek kolejowy: Kraków Podgórze
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Pałac Potockich

Na 1 piętrze budynku jest dostępna pętla indukcyjna.
Tłumacz języka migowego jest dostępny online oraz na stronie
Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Adres
ul. Rynek Główny 20
31-008 Kraków

Wskazówki dojazdu:
Najbliższy przystanek tramwajowy: Plac Wszystkich
Świętych
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Więcej informacji dla osób
z niepełnosprawnościami:
sprawdź deklarację dostępności Wianków
w Krakowie
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