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Nie nudź się w mieście w długi weekend!
13.08.2019 11:39 Małgorzata Loeﬄer / Wydział Kultury
kategoria: Aktualności kulturalne

Pokazy ﬁlmowe, koncerty, wystawy, animacje rodzinne czyli co robić w najbliższy
weekend w Łodzi.

Długi weekend na Piotrkowskiej:

Piotrkowska Kameralnie - środa, 14 sierpnia, godzina 20.00, Pasaż Rubinsteina
Swing na Piotrkowskiej

Piotrkowska Kameralnie to cykl otwartych letnich spotkań z muzyką w formie plenerowych
koncertów w Pasażu Rubinsteina przy ul. Piotrkowskiej. Trzecia edycja wydarzenia odróżnia
się dużą różnorodnością prezentowanych styli muzycznych, a także zachowuje wysoki poziom
artystyczny poprzednich realizacji. Ubiegłoroczne koncerty cieszyły się dużą popularnością
wśród mieszkańców Łodzi oraz turystów, a dobór repertuaru dokonany przez Fundację
„Mozart i Ty” gwarantował entuzjastyczną reakcję publiczności. Pod opieką koncertmistrza
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Filharmonii Łódzkiej, Tomasza Gołębiewskiego powstał program złożony z koncertów muzyki
jazzowej, klasycznej, a także autorskiej. Cykl otwiera 3 lipca „White Boat Orchestra”, której
występ cieszył się doskonałym odbiorem widowni zebranej na ul. Piotrkowskiej. Wyjątkową
atmosferę koncertu dodatkowo zapewnia rozłożony w przestrzeni pasażu czerwony dywan i
odświętny strój wykonawców. Każdy punkt harmonogramu opatrzony jest odrębną nazwą,
która pomoże uczestnikom wybrać odpowiedni koncert.

Joanna Morea - wokalistka, ﬂecistka, saksofonistka, autorka tekstów, kompozytorka,
aranżerka, absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki
rozrywkowej w klasie ﬂetu oraz aranżacji i kompozycji. Koncertowała w Belgii (m.in. na
jednym z najbardziej liczących się festiwali w Belgii - Middleheim Jazz Festival w Antwerpii - w
Marie Schneider Orchestra), w Holandii, Niemczech i Anglii.

Stand Up Piotrkowska - czwartek, 15 sierpnia, 21 00, Pasaż Rubinsteina

Stand-up Piotrkowska to cykl otwartych, plenerowych występów komediowych, który w
ubiegłe lato gromadził w pasażu setki łodzian. Druga edycja będzie odbywać się od 4 lipca do
29 sierpnia 2019 roku.
Łódzkie Centrum Wydarzeń do udziału w projekcie zaprosiło artystów zajmujących czołowe
miejsca wśród najbardziej rozpoznawalnych stand-uperów w Polsce. W tegorocznym cyklu
goszczą zupełnie nowe nazwiska ale też komicy, którzy w 2018 r. zgromadzili na
Piotrkowskiej najliczniejszą widownię, m.in.: Sebastian Rejent, Cezary Jurkiewicz czy Piotrek
Szumowski. Zobaczyć będzie można wyjątkowe osobowości i poznać różne odmiany żartu.
Widz ma możliwość udziału w występie jednej spośród 9 charyzmatycznych postaci (w tym
jednej stand-uperki), prezentujących indywidualny styl i poczucie humoru. Stand-up nie
polega jednak wyłącznie na rozbawieniu publiczności, ale też oswaja tematy tabu i skłania do
reﬂeksji. Za wysoki poziom występów odpowiadają Stand-up No Limits oraz Stand-up Polska,
dlatego organizator gwarantuje dobrze spędzony wieczór pełen wybuchów śmiechu. Całe
widowisko trwa około godziny i rozpoczyna się o 21.00. Występ komika jest poprzedzony
krótkim wprowadzeniem w wykonaniu innego, najczęściej lokalnego stan-upera.
15 sierpnia wystąpi: Sebastian Rejent
Songwriter Festival: Blauka - sobota, 16 sierpnia, godzina 20.00, Piotrkowska-6 Sierpnia "pod
zegarem"
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Już 17 sierpnia nastąpi niepowtarzalna okazja żeby zobaczyć jak zespół Blauka wylądował na
sławnej, łódzkiej ulicy. Nie może Was tam zabraknąć!
Blauka to polski zespół tworzący muzykę z pogranicza rock/indie/vintage. Gatunek nazywany
jest przewrotnie przez twórców jako „retrospektywny rock rekreacyjny”, który w zasadzie
mówi tyle samo niewiele, a o ile ciekawiej brzmi. Pomysłodawcami i założycielami Blauki jest
duet pisarsko-kompozytorski w osobie Georginy Tarasiuk- autorki tekstów i muzyki oraz Piotra
Lewańczyka- basisty i producenta muzycznego. Songwriter Łódź Festiwal to unikatowy w
skali kraju projekt, którego celem jest promocja polskich i zagranicznych twórców piosenek.
Plenerowe występy artystów odbywają się w centralnym punkcie ulicy Piotrkowskiej
gromadząc każdorazowo kilkuset widzów. W ramach Songwriter Łódź Festiwal, w latach 2015,
2016, 2017 i 2018 zorganizowano ponad 140 koncertów.

Hokus Pokus - street art - niedziela 18 sierpnia; Miejsce: Pasaż Schillera, Pasaż Rubinsteina

Nowa odsłona festiwalu!
Aż 6. spotkań ze sztuką cyrkową, tańcem, muzyką, street artem i mistrzami piłkarskich trików
na Piotrkowskiej.
Zapraszamy małych i dużych do udziału w najbardziej magicznym festiwalu w Łodzi. Hokus
Pokus zagościł na głównej ulicy miasta w 2016 r. i w tym roku rozbudował się o 6. edycji o
różnej tematyce. Uwielbiane przez łodzian pokazy artystów sztuk ulicznych wzbogacą w tym
roku liczniejsze występy taneczne, muzyka na żywo a także mnóstwo atrakcji dla fanów
żonglerki piłką nożną. W programie znajduje się zdecydowanie więcej okazji do udziału w
zabawie (m.in. warsztaty żonglerki, dryblingów piłkarskich, chodzenie po równoważni, nauka
tańca, wspólne malowidła w przestrzeni miejskiej).
18.08.2019 – Dzień street artu
– strefa sztuki dziecięcej oraz pokazy malowania 3D z udziałem łodzian, efektownego
malowania ciała, warsztaty body marbling, a także prezentacje artystów ulicznych w procesie
twórczym i występy mimów. Spotkać będzie można m.in. karykaturzystę, portrecistę, graﬁka,
witrażystę, malarza fantastyki, a także żywe statuy chodzące, stojące lub zatrzymane w
ruchu. W programie wykonanie trzech malowideł 3D w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej z
udziałem mieszkańców w procesie twórczym, pokaz malowania ciała modela a także
stanowiska malowania twarzy.
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A może wycieczka szlakiem detali?
Detale architektoniczne, mozaiki, rzeźby plenerowe - to świetny pretekst, by zacząć opowieść
o historii miasta, jego plastyki, architektury i tożsamości. 17.08 w sobotę o godz. 13.00
zapraszamy na Wycieczkę szlakiem łódzkich rzeźb plenerowych - start: Plac Wolności pod
Archiwum Państwowym, organizator: Centrum Edukacji Kulturowej Na Żubardzkiej, Bałucki
Ośrodek Kultury. Przewodnikiem będzie łódzka znawczyni detalu Maria Nowakowska.

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM WYDARZEŃ:

15 sierpnia (czwartek)
9:00-20:00 (kasy otwarte do godz. 19:30)
Przeczytaj i podaj dalej. Wakacyjny bookcrossing w Ogrodzie Botanicznym, ul. Krzemieniecka
36/38
10:00-18:00 (kasa otwarta do godz. 17:30)
Wystawa żywych motyli (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
Wystawa muszli morskich (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
11:00-18:00
"Zainstalowani na wieczność - Bruno Schultz i Drohobycz (epizod łódzki)"
- wystawa w Galerii Willa (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) -Wólczańska 31
11:00-18:00
Łódź - Boot w przestrzeni wyimaginowanej | wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Piotrkowska 113
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11:00-18:00
Łódź Kaliska. Parada Wieszczów | wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Sienkiewicza 44
12:00-17:00
BaŁUTy tożsamości | wystawa w Galerii Bałuckiej (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – Stary
Rynek 2
19:00-23:00
12. Letnia Akademia Jazzu w Wytwórni (Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29)
Część I: Jachna/Mazurkiewicz/Buhl; Część II: Joe McPhee & Mikołaj Trzaska Trio
21:00- 23:30
Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140)
Pokaz ﬁlmu ,,Free Solo” | cykl: Tak daleko, tak blisko
21:00-23:30
12. Letni Festiwal Filmowy TME Polówka 2019 | Stawy Jana (ul. Rzgowska 247)
Pokaz ﬁlmu: ,,Na krawędzi” (Le Fidèle)
21:00-23:00
Stand-up Piotrkowska w Pasażu Rubinsteina
Gość: Piotr Szumowski

16 sierpnia (piątek)
9:00-20:00 (kasy do 19:30)
Przeczytaj i podaj dalej. Wakacyjny bookcrossing w Ogrodzie Botanicznym, ul. Krzemieniecka
36/38
10:00-18:00 (kasa do 17:30)
Wystawa żywych motyli (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
Wystawa muszli morskich (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
11:00-18:00
"Zainstalowani na wieczność - Bruno Schulz i Drohobycz (epizod łódzki)" | wystawa w Galerii
Willa (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – ul. Wólczańska 31
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11:00-18:00
Łódź - Boot w przestrzeni wyimaginowanej | wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Piotrkowska 113
11:00-18:00
Łódź Kaliska. Parada Wieszczów | wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Sienkiewicza 44
12:00-17:00
BaŁUTy tożsamości | wystawa w Galerii Bałuckiej (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – Stary
Rynek 2
20:00-22:30
Kino plenerowe w Ogrodach Geyera – ul. Piotrkowska 293/305
Pokaz ﬁlmu ,,W starym, dobrym stylu”
20:30-22:30
Teatralny Pasaż Róży (ul. Piotrkowska 3)
Emigranci
21:00-22:00
11. Geyer Music Factory. Łódź bez prądu i pod prąd | koncert Centralne Muzeum
Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282
Varius Manx & Kasia Stankiewicz
21:00- 23:30
Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140)
Pokaz ﬁlmu ,,Kapitan”| cykl: A więc wojna!
21:00-23:30
12. Letni Festiwal Filmowy TME Polówka 2019 | EC1 - Łódź Miasto Kultury (ul. Targowa 1/3)
Pokaz ﬁlmu ,"Obcy - decydujące starcie” (Aliens)
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17 sierpnia (sobota)
10:00-18:00 (kasa do 17:30)
Wystawa żywych motyli (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
Wystawa muszli morskich (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
9:00-20:00 (kasy do 19:30)
Przeczytaj i podaj dalej. Wakacyjny bookcrossing w Ogrodzie Botanicznym, ul. Krzemieniecka
36/38
10:00-13:00
Park Śniadaniowy w Parku Źródliska I
11:00-12:30
Warsztaty cyrkowe na Zdrowiu – Park Piłsudskiego na Zdrowiu obok Lunaparku
11:00-18:00
"Zainstalowani na wieczność - Bruno Schultz i Drohobycz (epizod łódzki)" | wystawa w Galerii
Willa (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – ul. Wólczańska 31
11:00-18:00
Łódź - Boot w przestrzeni wyimaginowanej | wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Piotrkowska 113
11:00-18:00
Łódź Kaliska. Parada Wieszczów | wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Sienkiewicza 44
12:00-17:00
BaŁUTy tożsamości | wystawa w Galerii Bałuckiej (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – Stary
Rynek 2
13.00-14.00
Tai Chi w Parku na Zdrowiu
13.00-15.00
Lato z Kulturą CEK na Żubardzkiej
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Foto-wędrówki po Łodzi – szlakiem rzeźb Starego Miasta (start Plac Wolności, pod Archiwum)
20:00-21:30
Songwriter Łódź Festiwal (zbieg ulic: Piotrkowskiej / 6 Sierpnia - pod zegarem)
BLAUKA
20:00-22:30
Kino plenerowe w Ogrodach Geyera – ul. Piotrkowska 293/305
Pokaz ﬁlmu ,,Córki dancingu”
21:00- 23:30
Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140
Pokaz ﬁlmu ,,Och, Karol”| cykl: A to Polska właśnie!
21:00-23:30
12. Letni Festiwal Filmowy TME Polówka 2019| Centralne Muzeum Włókiennictwa
(Piotrkowska 282)
Pokaz ﬁlmu ,,Szalone serce” (Crazy Heart)
21:30- 23:00
Odnowa Teoﬁlowa. Plenerowe kino letnie na Teoﬁlowie (boisko tzw. „ELTY" przy pływalni
Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża)
Pokaz ﬁlmu ,,Nie ma róży bez ognia”

18 sierpnia (niedziela)
9:00-20:00 (kasy do 19:30)
Przeczytaj i podaj dalej. Wakacyjny bookcrossing w Ogrodzie Botanicznym, ul. Krzemieniecka
36/38
10:00-18:00 (kasa do 17:30)
Wystawa żywych motyli (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
Wystawa muszli morskich (Palmiarnia w Parku Źródliska I)
o godz. 13:00 prelekcja „Motyle – owady piękne i pożyteczne” – Tadeusz Kurzac
Nie nudź się w mieście w długi weekend!
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10:00
Nordic Walking "Stawy Jana", ul. Rzgowska 247 - zbiórka przed restauracją "Dworek"
Ćwiczenia z gumami oporowymi, Hala sportowa, ul. ks. Skorupki 21
Joga w Parku
10.00 – Park Źródliska II
11.00 - Park Podolski
13.00 - Park na Zdrowiu
11:00
Podaj cegłę. Warsztaty rodzinne o architekturze. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
ul. Piotrkowska 282
11:00 - 13:00
2019 ŁÓDŹ FREE SUMMER TOURS Start from the Manufaktura Gate (Ogrodowa 15) –
wycieczka z oprowadzeniem w j. angielskim
11:00-18:00
"Zainstalowani na wieczność - Bruno Schultz i Drohobycz (epizod łódzki)" | wystawa w Galerii
Willa (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – ul. Wólczańska 31
11:00-18:00
Łódź - Boot w przestrzeni wyimaginowanej | wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Piotrkowska 113
11:00-18:00
Łódź Kaliska. Parada Wieszczów | wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki (Miejska Galeria
Sztuki w Łodzi) – ul. Sienkiewicza 44
12:00-13:30
Baśniowy Pasaż Róży, czyli darmowe bajki i zabawy dla dzieci – ul. Piotrkowska 3,
"Bajka o Królu Elegancie"
12:00-13:00
SpacerLove | Spacery architektoniczne śladami Izraela Poznańskiego
w Manufakturze (Rynek Manufaktury, przejście przy Cinema City - miejsce startu spaceru)
13:00-15:00
Bajkowe kino plenerowe w Ogrodach Geyera - ul. Piotrkowska 293/305
14:00
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Ćwiczenia wzmacniające na siłowni. Hala sportowa, ul. Skorupki 21
14:30
Park im. Poniatowskiego - zbiórka na parkingu przy ul. Inżynierskiej i Parkowej
15.00 – 16.30
Tai Chi i Lok Hup z Zieloną Łodzią w Parku na Zdrowiu, Park Źródliska I
15:00-16:00
SpacerLove | Spacery architektoniczne śladami Izraela Poznańskiego
w Manufakturze (Rynek Manufaktury, przejście przy Cinema City - miejsce startu spaceru)
12:00-17:00
BaŁUTy tożsamości | wystawa w Galerii Bałuckiej (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) – Stary
Rynek 2
17:00-20:30
"Hokus Pokus" - Festiwal Sztuki Ulicznej – Pasaż Schillera
Dzień street artu – strefa sztuki dziecięcej oraz pokazy malowania 3D z udziałem łodzian,
efektownego malowania ciała, warsztaty body marbling, a także prezentacje artystów
ulicznych w procesie twórczym i występy mimów.
17:00-18:00
Letnie koncerty w Altanie w Parku Źródliska I
MUSICALOVE POPOŁUDNIE
Wiktoria Boroś – śpiew
Bartłomiej Dąbrowski – śpiew
Krzysztof Jaszczak – fortepian
17:00-18:00
Manu Summer Jazz Sundays | Krzesimir Dębski & Krzysztof Ścierański - Gorące muzyczne lato
w Manufakturze – Rynek Manufaktury
21:00-23:30
12. Letni Festiwal Filmowy TME Polówka 2019| Nowa Fabryczna , ul. Składowa 35
The Square
21:00- 23:30
Plenerowe Kino Perła w Łodzi na OFF Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140
Celebrity | cykl: Świat się śmieje
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