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"Ogrody na Ogrodowej"
kategoria:
Konkursy i castingi
Koncerty
Spacery i wycieczki
Taniec
Teatr
Warsztaty i szkolenia

17.09.2022
godz. 11:00
Stowarzyszenie "Ludzie Fabryki" i Funadacja "Ogrodowa" zaprasza na Święto ulicy
Ogrodowej pod hasłem "Ogrody na Ogrodowej" - od 16 do 18 września. Ogrodowa
wypełni się kwiatami a w pustych oknach domów familijnych - wystawa. I szereg
atrakcji: wycieczka po Ogrodowej z udziałem pracowników "Polteksu", koncert
chóru "Moniuszkowców", zwiedzanie hotelu "Andel's, hotelu PURO i nowego
nieznanego "The LOOM", animacje dla dzieci i rodzin.

16 września
Otwarcie Święta: (przy bramie wejściowej do Manufaktury) - godz. 11.00
wystawy plenerowe:
scenograﬁa w oknach domów familijnych przy ulicy Ogrodowej
„Łódzka „Fajka” - wystawa we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi (na ogrodzeniu Muzeum
Miasta Łodzi w Manufakturze)
„Człowiek i przyroda w czasach wielkiego przemysłu – w zakładach „Poltex” Manufaktura
Wystawa w Muzeum Fabryki - „Portrety, maski i wiszące Ogrody” - godz. 12.00
Festiwal Folkowe Inspiracje (koncert) - początek godz. 14.00
Projekcja ﬁlmowa w hotelu „Puro” – godz. 18.00
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17 września
Wycieczka po Cmentarzu Starym „Ogrody wieczności” (projekt „My z Ogrodowej”) –
godz. 11.00
„Ogrodowa w obiektywie - fotograﬁa na wysokim szczeblu” – dla amatorów fotograﬁi: wycieczka (1) po hotelu Andel's i fotografowanie z punktów widokowych – początek
13.00 w hotelu Andel’s
Wycieczka(2) po hotelu Andel's – godz. 13.00 (bez sesji fot.)
„Zioła i dary lasu” prelekcja i warsztaty prowadzone przez pracownika Ogrodu
Botanicznego w Łodzi - Biblioteka przy ul. Gdańskiej 8 (proj. „My z Ogrodowej”) – godz.
15.00
Piknik sąsiedzki „Sąsiedzi Ogrodowej” - Ogrodowa 26 – godz. 15.00 - 18.00 (Strefa
Aktywności Sąsiedzkiej)
18 września
Wycieczka – gra „Nasza Ogrodowa” ze zwiedzaniem ogrodów Poznańskiego w Muzeum
Miasta Łodzi z zakończeniem w hotelu „The LOOM” (proj. „My z Ogrodowej”) – początek
przed hotelem „Puro” godz. 11.00 Wystawa w hotelu „The LOOM” – „Ogrodowa –
wspomnień czar” – fotograﬁe archiwalne
Warsztaty kulinarne (dla dzieci) – godz. 12.00 i 14.00 - (Manufaktura - strefa Food
Court)
„Drzewo szczęścia 2” – układanie dużego obrazu z warzyw na rynku Manufaktury –
początek 12.00
„Latawce, wiatr” – warsztaty tworzenia latawców (Manufaktura) – od godz. 13.00
Koncert w siedzibie chóru „Moniuszkowców” - Ogrodowa 34 (proj. „My z Ogrodowej”) –
godz.15.00
Zakończenie święta ulicy - koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex” – (Manufaktura) godz. 18.00
Teatr Ognia w Manufakturze – realizacja - Pałac Młodzieży im. J. Tuwima – godz. 20.00
(Manufaktura)
Projekcja ﬁlmowa w hotelu „Puro” – godz. 18.00
Udział bezpłatny - na warsztaty (kulinarne, zielarskie, latawcowe) zapisy. szczegóły na stronie
Ludzie Fabryki. Zapraszamy
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