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Wydarzenia kulturalne podążając za łodzianami, pojawiają się w zielonych
enklawach miasta. Koncerty, warsztaty, potańcówki i zajęcia dla dzieci – oto
nadchodzące atrakcje kulturalne, z których mogą korzystać łodzianie w otoczeniu
miejskich parków i ogrodów.

W ramach TME Polówki w najbliższych dniach będzie można zobaczyć „Ból i blask” w reżyserii Pedro Almodovara (27
lipca, Stawy Stefańskiego, ul. Patriotyczna 3)

Przed nami bardzo dużo imprez, warsztatów czy koncertów w parkach i ogrodach domów
kultury. Skorzystanie z zaproszenia do wysłuchania koncertu na żywo
w otoczeniu drzew, piknikowania lub obejrzenia seansów ﬁlmowych czy zaplanowania
obecności na potańcówce w ogrodzie - to doskonałe pomysły na spędzenie letnich dni i
wieczorów w mieście.
Muzeum Miasta Łodzi zaprasza dzieci na zielony szlak poświęcony łódzkim parkom i ogrodom.
W każdy wakacyjny wtorek w głównej siedzibie MMŁ przy ul. Ogrodowej 15, o godz. 10:00
uczestnicy będą mogli poznawać sekrety łódzkiej zieleni. Muzeum Miasta Łodzi zaangażowało
się także w upamiętnienie dokonań Stefana Rogowicza, "twórcy łódzkich parków", który był
planistą-ogrodnikiem – Naczelnikiem Wydziału Plantacji Miejskich w Łodzi w latach
1929-1946. Z inicjatywy Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani rok 2021 został ogłoszony
Społecznym Rokiem Stefana Rogowicza.
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza na potańcówki, czyli taneczno-muzyczne spotkania
plenerowe w ramach projektu: Lato z Kulturą – Senior‘ 21. Najbliższa odbędzie się już 23 lipca
, między 16:00 a 20:00 w Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo” Bałuckiego Ośrodka
Kultury, Łódź ul. Limanowskiego 166.
Ośrodek Kultury Górna od 25 lipca zaprasza na wakacyjny program warsztatów rodzinnych,
plac zabaw twórczych oraz piknik "Plac Zabaw Twórczych. Grunt to kultura”. Dzieci, młodzież
i rodzice wezmą udział w twórczych warsztatach i artystycznych podchodach inspirowanych
naturą i zdrowym stylem życia. Spoiwem tematycznym tegorocznej edycji Placu Zabaw
Twórczych będzie eko-art, land art, dziedzictwo kulturowe oraz twórczy recykling.
Ośrodek Górna zaprasza także do ogrodu na cykl „zGRAJMY się w ogrodzie". Od 26-30 lipca,
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w godz. 10:00 - 13:00, odbędą się zajęcia z wykorzystaniem zabaw integracyjnych, gier
planszowych oraz wielkoformatowych gier plenerowych. Odbędzie się piknik, zabawy
teatralne i, dla seniorów, „Potańcówka pod chmurką”, którą warto zaplanować na 27 lipca
od godz. 17:00 do 20:00.
Centrum Dialogu zaprasza w każdy wtorek na spacery po Bałutach. Warto zapamiętać tytuł
„Chodź na spacer, jest wtorek" i w środku tygodnia, spacerując wraz z przewodnikami,
aktywnie poszerzać wiedzę historyczną . W ten najbliższy, 27 lipca, odbędzie się spacer pt.
„Bałuty pełne miłości”. Start o godz. 17:00, zbiórka na Bałuckim Rynku przy ul. Zgierskiej.
Spacer poprowadzi Justyna Tomaszewska.
Koncerty plenerowe zaplanował m.in. Poleski Ośrodek Sztuki. W należącym do niego ogrodzie
22 lipca wystąpi Patric the Pan, a 25 lipca Grzegorz Tarwid w ramach cyklu Rozbicie
Dzielnicowe. Z kolei 29 lipca pośród poleskiej zieleni zagra łódzki zespół, który został
uhonorowany na ostatnim Festiwalu OFF-Północna – Lenda/Kozub.
Poleski Ośrodek Sztuki zaprasza także na Ogrody poetyckie, czyli na wizytę w ogrodzie, w
którym umieszczone zostały „zaklęte” w kodach QR wiersze Tadeusza Różewicza oraz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, patrona 2021 roku. Do pełnego uczestnictwa w akcji,
potrzebny jest telefon (smartfon). Pomocy technologicznej będzie udzielał wolontariusz – na
jego wsparcie można liczyć w godz.: 12:00-13:00.
Letnisko to koncertowe serce miasta, które otwiera zielony Księży Młyn na delektowanie się
muzyką na żywo. Już 25 lipca wystąpią dwa znakomite zespoły: Fisz Emade oraz krakowska
formacja Clock Machine, której energię muzyczną można porównać do Red Hot Chilli Peppers.
Na scenie Letniska pojawi się także bardzo mocno kontrowersyjny raper Malik Montana (23
lipca). I wreszcie znakomita grupa alternatywnego popu Sorry Boys (24 lipca) czy raper Gruby
Mielzky i twórca płyty „Czarny swing” , reprezentujący hip-hop - Miły ATZ (30 lipca).
W sobotę i niedzielę (24 i 25 lipca) odbędzie się premiera gry ﬁlmowej, która dzięki aplikacji
Tropiciel, zachęca do spacerowania śladami Łodzi ﬁlmowej. Odwiedzając miejsca znane z
popularnych ﬁlmów czy seriali, takich jak „Król”, „Stawka większa niż życie”, ﬁlm „W
ciemności”, „Zimna wojna”, „Powidoki” czy kultowa „Ziemia obiecana”, będzie można
rozwiązywać quiz, zdobywać punkty, zdobywać nagrody i spacerować. Rozpoczęcie zabawy
zaplanowane jest na 24 lipca o godz. 14:00 na Placu Wolności, a ﬁnał po ok. 3-4 godz. będzie
miał miejsce przy Muzeum Kinematograﬁi.
Kino pod chmurką to niezwykłe doświadczenie, o czym każdego lata przekonują się łodzianie
dzięki TME Polówka. W najbliższych dniach będzie można zobaczyć „Ból i blask” w reżyserii
Pedro Almodovara ( 27 lipca, Stawy Stefańskiego, ul. Patriotyczna 3), ﬁlm w reżyserii Jane
Campion pt. „Jaśniejsza od gwiazd’ (27 lipca, Muzeum Pałac Herbsta). W parku Julianowskim
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(zamiast Parku Poniatowskiego) będzie można obejrzeć „1917” w reżyserii Sama Mendesa
(28 lipca) lub „Szklaną Pułapkę w parku między ulicami Drewnowską a Lutomierską (30 lipca).
W piątek, 30 lipca, w kinie na skwerze Dobaniewicza wyświetlony zostanie ﬁlm „Whiplash”.
Wszystkie seanse rozpoczynają się o 21:00 i są dostępne za darmo.
Miłośnicy muzyki poważnej także będą mogli posłuchać koncertów na żywo na zielonych
terenach. W niedzielę, 1 sierpnia odbędą się dwa wydarzenia. Pierwszy to koncert z cyklu
„Letnie koncerty w altanie” Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejsuta Bacewiczów w Łodzi,
poświęcony operze, musicalom i przedwojennej kinematograﬁi (Park Źródliska I w Łodzi,
godz. 17:00). Drugi to Fortepiany Wolności pt. „Kośmieja gra Hofmanna, Tansmana,
Friedmana i Chopina” na terenie przy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Koncert
rozpocznie się o 19:00. Wstęp wolny obowiązuje na obydwu wydarzeniach .
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