Za nami zimowe Dzień Dobry ICE Kraków!
2018-12-15
15 grudnia odbyła się jedenasta odsłona Dzień Dobry ICE Kraków. Czy wiecie, że krakowskie
szopkarstwo zostało wpisane na listę niematerialnego Dziedzictwa UNESCO? Dziś w ICE
KRaków każdy mógł poczuć się jak prawdziwy szopkarz podczas warsztatów budowania
szopki. A na finał... bajka-niespodzianka!

Skrząca się kolorami szopka krakowska wprowadzi nas w atmosferę
najradośniejszych świąt w roku. Wzorowana na architekturze Wawelu i innych
najważniejszych zabytków miasta szopka to jedna z najpiękniejszych tradycji i symbol
naszego miasta. W Krakowie trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez niej. Poza
szopkarskimi elementami przygotowaliśmy dla Was jak zawsze – tym razem w iście
zimowej atmosferze – mnóstwo atrakcji!
– Kiedy organizowaliśmy pierwsze Dzień Dobry ICE Kraków, nie spodziewaliśmy się,
że ten cykl spotkań szybko urośnie do rangi jednej z najważniejszych imprez
społecznych, które realizujemy w Centrum Kongresowym dla mieszkańców. Co
kwartał odwiedza nas ponad 1500 osób, a to oznacza, że od pierwszej edycji w
wydarzeniu wzięło udział już ponad 15000 gości – mówi Izabela Helbin, dyrektor
Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest operatorem ICE Kraków. – Zdajemy
sobie też sprawę, że wyjście z całą rodziną w weekend do kina, na wystawę lub
warsztaty może być dla wielu osób sporym wydatkiem, dlatego też wszystkie atrakcje
w ramach naszego pikniku są zawsze bezpłatne - zaznacza.

Dzień Dobry ICE Kraków to cztery godziny wyśmienitej zabawy. Od godz. 10.00 do
14.00 Centrum Kongresowe zamieniło się w ogromny plac zabaw, na którym
prowadzone były zajęcia m.in. z tańca współczesnego czy baletu; można też było
poznać tajniki sztuki teatralnej. To wydarzenie, które daje całym rodzinom doskonały
pretekst do wspólnego wyjścia i ciekawego spędzania czasu. Na najmłodszych
uczestników czekały pokazy prowadzone przez przedstawicieli służb ratowniczych:
policjantów, ratowników medycznych i strażaków.
Wśród wielu innych atrakcji wymieńmy malowanie twarzy, warsztaty historyczne
Historyland oraz doświadczenia chemiczne Chemical World, naukę tańca prowadzoną
przez Egurrola Dance Studio, warsztaty designu czy kulinarne. Jest to także wspaniała
okazja do zwiedzenia Centrum Kongresowego ICE Kraków, a nasi goście zobaczą
m.in.: wybrane sale, garderoby, reżyserki, kabiny do tłumaczeń symultanicznych i
przeszklone foyer z widokiem na Wawel.
Wejściówki obowiązujące na pokaz filmowy dostępne będą od 3 grudnia na stronach
serwisu evenea.pl.
Wydarzeanie zorganizowane zostało przez Miasto Kraków i Krakowskie Biuro
Festiwalowe.
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