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W godzinach pracy placówki
Podróż Muzycznym Tramwajem po Manufakturze, Piłka nożna i rugby na plaży,
Latynoskie rytmy, Darmowa zabawa w Bajkowym Labiryncie, Półkolonie w
Experymentarium, Muzeum Fabryki z Triennale Graﬁki oraz Szuﬂandia - pierwsza w
Polsce samoobsługowa biblioteka czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

MANUFAKTURA na wakacje!

31-07-21

2/9

MANUFAKTURA na wakacje!

- Muzyczny Tramwaj zaprasza w podróż po Manufakturze
Manufaktura startuje z cyklem letnich koncertów najlepszych łódzkich zespołów. Przez całe
wakacje będzie można posłuchać świetnej muzyki, a to, co zaskoczy z pewnością wielu gości
Manufaktury to nietypowa scena, w którą zamieni się kultowy, żółty tramwaj Manufaktury!
Koncerty zaplanowano w każdą wakacyjną środę o godz.19, począwszy od najbliższej – 15.07.
Nietypowa scena – żółty tramwaj - stanie co tydzień w innym miejscu na rynku Manufaktury.
Cykl koncertów w Muzycznym Tramwaju rozpocznie znany i uwielbiany w Łodzi Samokhin
Band, a scena będzie ustawiona przy restauracjach The Mexican, Pankejk, Hana Sushi,
Pijalnia Czekolady E.Wedel, Costa Coﬀee, Bobby Burger, Polka, Tawerna Pepe Verde.

- Pograć w piłkę na plaży
Od najbliższej środy (15.07) na plaży w Manufakturze, Akademia Futbolu będzie prowadzić
treningi plażowej piłki nożnej dla dzieci już od 6. roku życia. Zaraz po futbolu – na plażę wejdą
trenerzy rugby. To wspaniała okazja, by nie tylko aktywnie spędzać wakacje, ale też
pokochać różne formy gry w piłkę na piasku!
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To będzie znakomita okazja, by poczuć się jak na gorącej Copacabanie. Na najsłynniejszej
brazylijskiej plaży, gdzie przyszli mistrzowie futbolu, uczą się z brazylijską ﬁnezją kopać w
piłkę. Ten obrazek przeniesie Manufaktura wraz z Akademią Futbolu w każdą środę o godz.
17:30. Wtedy to rozpoczną się bezpłatne treningi dla dzieci w wieku 6-13 lat. – Zapraszamy
zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Osoby już trenujące, jak również tych, którzy
dotychczas kopali piłkę tylko w ogródku. A nawet takich, którzy nigdy nie grali! – zaprasza
Stefan Potocki z Łódzkiej Akademii Futbolu.
Zajęcia będą miały charakter ogólnorozwojowy: najpierw rozgrzewka, potem ćwiczenia
strzałów, następnie rozwijanie umiejętności piłkarskich. Co ważne, by dołączyć do treningu
wystarczy… zdjąć buty. – Nie wymagamy nawet sportowego stroju, liczą się dobre chęci –
zapewnia Potocki. Jak podkreśla, beach soccer rządzi się swoimi prawami, więc na zajęcia
zaprasza również młodych piłkarzy trenujących na co dzień na trawie. Zajęcia prowadzone
będą przez licencjonowanych trenerów PZPN.
Na zakończenie cyklu treningów na plaży, 30.08, zaplanowano turniej zawodników ŁAF na
plaży w Manufakturze.
O 19.00 z kolei będą odbywały się warsztaty rugby beach z trenerami Budowlani Łódź., którzy
zakończą cykl treningów wielkim turniejem Bierhalle Rugby Beach.

- Gorące latynoskie rytmy na plaży w Manufakturze
Czy można sobie wyobrazić bardziej wakacyjną muzykę niż pełne energii latynoskie rytmy?
Do tego palmy, plaża i znakomita atmosfera – tak będą wyglądały czwartkowe wieczory za
sprawą instruktorów Saturn Fitness, którzy poprowadzą otwarte treningi zumby i brazilation
na rynku Manufaktury.
Zajęcia ﬁtnessowo-taneczne pod chmurką to znakomity sposób na aktywne lato w mieście.
Dlatego Manufaktura we współpracy z tamtejszym klubem Saturn Fitness zaprasza na
treningi zumby i brazilation. Zumbę znają wszyscy – od wielu lat to połączenie ﬁtnessu i
elementów tańców latynoskich bije rekordy popularności na całym świecie. Brazilation to z
kolei fuzja brazylijskich rytmów, latino i reggaetonowych ruchów. Tu również instruktor, wraz
z kursantami, tworzy pełen energii układ taneczny. - To okazja, by wyszaleć się przy
energetycznej muzyce, ale też by rozwijać się tanecznie. Brazilation jest przepisem na udane
wakacje w mieście, bo dostarcza potężnej dawki endorﬁn – przekonuje Adrianna Marjańska,
instruktorka, która na co dzień uczy Brazilation w Saturn Fitness, a teraz będzie prowadzić te
zajęcia na rynku Manufaktury.
Zajęcia będą prowadzone w każdy czwartek o godz. 19.00 przed budynkiem Elektrowni.
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- Co robić w niedzielę? Bawić się za darmo w Bajkowym Labiryncie
Na wszystkich małych i większych miłośników dobrej zabawy czeka elektryzująca wiadomość:
w lipcu i w sierpniu, w każdą niedzielę, w Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt można bawić
się za darmo! Co więcej – bez ograniczeń czasowych!
Rodzinną niedzielę w Manufakturze warto zacząć od wizyty w nowym Centrum Rozrywki
Bajkowy Labirynt, zwłaszcza, że przez wszystkie niedziele w lipcu i w sierpniu, można tam
szaleć do woli za darmo, gdyż w te dni nie obowiązują bilety wstępu.
Bajkowy Labirynt to nowoczesne centrum rozrywki, łączące klasyczną salę zabaw dla
młodszych dzieci z unikatową, pierwszą w Łodzi atrakcją, jaką jest tor wyzwań Ro-An Ninja.
Co czeka na gości nowego centrum rozrywki w Manufakturze? Strefa dla niemowląt i
maluchów, przestrzeń dla przedszkolaków, strefa relaksu dla rodziców, ale przede wszystkim
tor Ro-An Ninja przeznaczony dla starszych dzieci i nastolatków. To autorski tor przeszkód i
wyzwań, który goście Manufaktury mogą znać z programu telewizyjnego „Ninja Warrior
Polska”.
Ofertę uzupełniają dodatkowe atrakcje m.in. ścianka interaktywna knooker, która zachęca do
zabawy ruchowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dostępny jest też
kinecticus, czyli maszyna, która poprzez zabawę uczy praw ﬁzyki!
Ale zabawa w Bajkowym Labiryncie nie musi być jedynym punktem wizyty w Manufakturze.
W niedzielę, choć galeria handlowa jest nieczynna (wyjątkiem będzie 30.08), na gości czekają
restauracje na rynku oraz strefa food court (czynna w godz. 12:00-21:00), a także bogata
oferta rozrywkowa, m.in. kręgielnia, Jazda!Park, Experymentarium, tyrolka, ścianka
wspinaczkowa. Rodzinnie spędzana niedziela to także świetny moment na wizytę w Muzeum
Fabryki i przedstawienie dzieciom niezwykłej historii Manufaktury – muzeum jest czynne od
godz. 10 do 18.
Niedziela w Manufakturze może być też czasem poszukiwania skarbów! Przez całe wakacje w
10 miejscach w Manufakturze, kierujących swoją ofertę do rodzin z dziećmi, czekać będą
najprawdziwsze mapy skarbów! Na mapach będą miejsca na pieczątki. Każdy, kto uzyska co
najmniej 7 pieczątek, otrzyma upominek od Manufaktury. Upominek będzie można otrzymać
w Punkcie Info: czekają m.in. misie, saszetki, selﬁsticki, notesy, torby na zakupy, kubki.

- Sposób na wakacyjną nudę – półkolonie w Experymentarium
Jak co roku, Centrum Nauki Experymentarium w Manufakturze przekonuje, że nauka może
być ekscytująca nawet w wakacje! Tygodniowe turnusy półkolonii to wspaniała podróż do
świata przyrody, natury i eksperymentów!
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Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Pięciodniowe turnusy to okazja, by
twórczo i mądrze spędzić wakacje w mieście. W tym roku są dwa tematy przewodnie: „W
poszukiwaniu Profesora Einsteina” oraz „Na ratunek planecie”.
Podczas poszukiwań znanego profesora, uczestnicy będą zgłębiać tajniki chemii, ﬁzyki i
biologii, wezmą udział w licznych zajęciach i warsztatach rozwijających ciekawość świata i
kreatywność. Będą to między innymi: warsztaty w Bajkowym Labiryncie, wizyta w Muzeum
Fabryki, rozgrywki w kręgielni Grakula, warsztaty naukowe, doświadczenia chemiczne,
zajęcia plastyczno-techniczne oraz codzienne turnieje na Arenie Laser Games!
Równie ciekawie będzie podczas turnusu „Na ratunek planecie” - to tydzień półkolonii
spędzonych w Experymentarium, podczas którego dzieci będą mogły poznać sekrety matki
natury i odkryć prawa przyrody rządzące światem. Młodzi ekolodzy dowiedzą się co to znaczy
być eko, jak oszczędzać zasoby przyrody oraz poznają elementy techniki, ﬁzyki i biologii.
W czasie zajęć uczestnicy wezmą udział w warsztatach up-cyklingowych, wykonają
ekologiczne zabawki w Muzeum Fabryki, zbadają jak zbudowane są liście, zbudują proste
obwody elektroniczne, poeksperymentują z polimerami, odwiedzą Bajkowy Labirynt,
kręgielnię Grakula, ściankę wspinaczkową oraz rozegrają codzienne mecze na Arenie Laser
Games.
Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu: 42 633 52 62, mailowo:
biuro@experymentarium.pl lub osobiście w kasie Experymentarium w Manufakturze.

- Muzeum Fabryki z Triennale Graﬁki
Od piątku (10 lipca) w Muzeum Fabryki w Manufakturze można podziwiać prace
zapowiadające Międzynarodowe Triennale Graﬁki w Łodzi, które odbędzie się w 2021 r i jest
kontynuacją Międzynarodowego Biennale Graﬁki.
Prezentowane prace pochodzą z kolekcji Stowarzyszenia LOGRAFIA z poprzednich edycji
konkursu. - Prezentujemy zbiór 30 prac wykonanych w różnych technikach graﬁcznych przez
artystów z wielu krajów świata – informuje Angelika Wochna z Muzeum Fabryki.
Plakat zaprojektowany został przez graﬁka Marcina Wydrzyńskiego, absolwenta wydziału
malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-18. W związku z obecną sytuacją, w
placówce wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Więcej na
https://muzeumfabryki.com.pl/covid-19/
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- Lektury na każdą porę – Szuﬂandia zaparkuje w Manufakturze
Od środy (15 lipca) w Manufakturze stanie Szuﬂandia czyli pierwsza w Polsce samoobsługowa
biblioteka czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Miłośnicy ciekawych lektur znajdą ją w
przejściu obok Cinema City.
Szuﬂandia to mobilna i samoobsługowa wypożyczalnia książek zaprojektowana przez
Bibliotekę Miejską w Łodzi. Aby skorzystać z Szuﬂandii, trzeba „być zapisanym” do jednej z
łódzkich bibliotek, ponieważ karta biblioteczna jest niezbędna do otwarcia skrytki. Szuﬂandia
wyposażona jest w zamykane schowki, ekran dotykowy oraz czytnik kart bibliotecznych. Co
zrobić, żeby wypożyczyć interesującą nas lekturę? Wystarczy zeskanować kartę biblioteczną,
wybrać tytuł książki i podać numer skrytki, w której się ona znajduje. Pozostałe zasady
korzystania z Szuﬂandii są takie same, jak w przypadku stacjonarnych bibliotek –
wypożyczanie jest bezpłatne, a książkę należy zwrócić w ciągu 30 dni. System wypożyczeń i
zwrotów książek w Szuﬂandii jest zgodny z aktualnymi zaleceniami związanymi z pandemią
koronawirusa.
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