Kulturalne propozycje na poniedziałek
2019-06-03
Czerwiec to miesiąc, w którym ilość wydarzeń kulturalnych w naszym mieście przyprawia o
zawrót głowy. Festiwale, koncerty, spektakle, spotkania literackie i wiele, wiele innych. Jest
w czym wybierać. Zachęcamy do spędzenia tego słonecznego poniedziałku w kulturalnym
Krakowie!

Dziś startuje 10. Przegląd Nowego Kina Francuskiego w Kinie Pod Baranami. Podczas
jubileuszowej edycji organizowanej wraz z Instytutem Francuskim zaprezentowane
zostaną najlepsze filmy francuskie ostatnich lat. O godz. 19.00 zobaczymy
współczesny Paryż w filmie „Na zawsze razem”. 24-letni David żyje z dnia na dzień.
Utrzymuje się z dorywczej pracy i ciągle odkłada na później poważne decyzje. Kiedy
jego siostra ginie w tragicznych okolicznościach, David będzie musiał zaopiekować się
jej małą córką.
Zapraszamy również na niebanalny pokaz zestawiający jak w lustrzanym odbiciu dwie
epoki: przełom XIX/XX wieku czyli czas powstania Muzeum Krakowa ze
współczesnością. Umożliwią nam to Szkoła Tańca Jane Austen oraz formacja break
dance Misjonarze Rytmu. A wszystko to z okazji obchodów 120-lecia Muzeum
Krakowa. Początek o godz. 18.00 w Barbakanie. UWAGA: Zabierzcie wygodne buty,
bo tego dnia każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach, na których pozna
podstawowe kroki taneczne.
Dziedzictwo to my! Ceremonia otwarcia 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego
Dziedzictwa OWHC już za nami ale to nie koniec atrakcji! Codziennie do 5 czerwca
między 10.00 a 18.00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków na poziomie 0 dostępne
będą stoiska promocyjne miast OWHC, gdzie będzie można odwiedzić znane i mniej
znane miejsca z wszystkich kontynentów, a na specjalnie przygotowanej scenie
zaprezentowane zostaną żywe tradycje lokalne. W szczególności zapraszamy na
stoisko Kraków PL, gdzie m.in. będzie można spotkać się z krakowskimi hafciarkami ,
spróbować krakowskiego obwarzanka, wypleść wianki czy zgłębić tajemnice sztuki
dawnego druku.
Pięciodniowym obradom OWHC towarzyszy bogaty program wydarzeń artystycznych
przybliżających dziedzictwo kulturowe miasta i regionu. Międzynarodowe Centrum
Kultury przygotowało anglojęzyczną wystawę Skarby Krakowa, prezentującą ponad
tysiącletnią historię miasta, które już w 1978 roku wpisano na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Ekspozycję można zwiedzić bezpłatnie w Patio MCK.
Wszystkich miłośników muzyki gospel Centrum Kultury Podgórza zaprasza na koncert
The Gospel Train a capella, podczas którego wystąpi kwartet wokalny w
składzie: Kamila Mędrek-Żurek – mezzosopran, Aleksandra Sotnicka – sopran, Rafał
Pawłowski – tenor, Tomasz Wnuk – bas. Początek o godz. 18.00.
Jeżeli jesteście natomiast miłośnikami muzyki rozrywkowej to koniecznie wybierzcie
się dziś do Alchemii. O godz. 19.00 wystąpi tam IFRIQIYYA ELECTRIQUE czyli
naprawdę wyjątkowy projekt i znacznie więcej niż tylko koncert. To prawdziwy obrzęd

adorcystyczny świętego Sidi Marzûq i towarzyszący mu transowy taniec ludów Banga
– połączenie gry muzyków banga z elektroniką i gitarami, zinterpretowane na nowo.
To transcendentalna, post-industrialna ceremonia.
Gerard to paryski bon vivant. Ubóstwia kobiety, a kobiety ubóstwiają jego. Prowadzi
życie, o jakim marzą mniej atrakcyjni mężczyźni. Równoległe romansowanie z
mężatkami jest niezmiernie ekscytujące, wiąże się jednak ze sporym ryzykiem i
wieloma komplikacjami... Jeżeli jesteście ciekawi jak ta historia potoczy się dalej to
zapraszamy o godz. 17.30 do Teatru Bagatela. „Nina” to sztuka zrobiona dla
publiczności, która dostaje spektakl rozrywkowy na najwyższym poziomie !
Centrum Kultury Dworek Bialoprądnicki zaprasza na promocję wyjątkowej antologii
Nadzieja kwitnie dłużej... – prozy, poezji, wspomnień Amazonek i o Amazonkach.
Spotkanie z udziałem redaktor Aleksandry Sołtysiak. Oprawę muzyczną zapewni
Przemysław Wróblewski. Książka wydana z okazji Roku Praw Kobiet. Początek o godz.
18.00.
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