Kulturalny przewodnik weekendowy na lato [KONKURS]
2019-07-23
Czas pędzi nieubłaganie - to już ostatni weekend lipca! W tym tygodniu polecamy Wam m.in.
Krakowskie Miniatury Teatralne, Festiwal Tańców Dworskich “Cracovia Danza”, a także
Kraków Summer Animation Days! Poza tym nie zapominajcie o letnich kinach plenerowych, a
także koncertach pod chmurką. Szczegóły znajdziecie w naszym przewodniku!

Zaczynamy od Kraków Summer Animation Days, czyli święta miłośników
dobrej animacji! Podczas kilku wieczorów na Małym Rynku zostaną zaprezentowane
filmy animowane m. in. z Kanady, Korei, Niemiec, Argentyny i Francji. Impreza
rozpoczyna się w czwartek i potrwa do niedzieli. W piątek o godz. 21:30
zobaczymy najlepsze filmy krakowskiego festiwalu Etiuda&Anima. W sobotę
o 22 na Małym Rynku zobaczycie specjalnie przygotowany mapping! A w
niedzielę o godz. 22:40 film “Szwajcar Chris” - zwycięzca w konkursie animacji
pełnometrażowych podczas festiwalu Animator 2019 w Poznaniu. A to tylko mała
część programu, sprawdźcie sami!
Tęsknimy za Arsem, ale cieszymy się z jego plenerowej obecności na Dolnych
Młynów! W najbliższą niedzielę o godz. 21 zobaczymy tam film
“Utalentowany Pan Ripley”” z Mattem Damonem i Gwyneth
Paltrow. Niezamożny, samotny młody człowiek Tom Ripley pewnego dnia otrzymuje
propozycję, która odmieni jego życie. Na zlecenie bogatego biznesmena jedzie do
Włoch, by sprowadzić stamtąd jego marnotrawnego syna Dickiego, który prowadzi
życie playboya, trwoniąc majątek ojca. Tom początkowo zdecydowany wypełnić
misję, zmienia zdanie gdy poznaje Dickiego i jego piękną dziewczynę Marge.
Zafascynowany ich luksusowym stylem życia, postanawia zająć miejsce Dickiego.
Klasyka kina w świetnym miejscu - macie już plan na niedzielę!
Kolejny tydzień Letniego Taniego Kinobrania pod Baranami! Tym razem od
piątku obejrzymy filmy, które rozgrzeją nasze serca - pełne podnoszących na duchu
historii, wspaniałych ludzi i zmian na lepsze. Będziecie mogli wyruszyć w
niezwykłą podróż wraz z Viggo Mortensenem i Mahershalą Alim, gwiazdami
filmu "Green Book". To obsypana Oscarami historia nieprawdopodobnej przyjaźni,
która połączyła wybitnego czarnoskórego muzyka z posiadającym znacznie mniej
wyszukane gusta szoferem. Znudzeni standardowymi opowieściami powinni zwrócić
uwagę na animację "Mirai" japońskiego mistrza Mamoru Hasody , oferującą
osobliwą wędrówkę w czasie i przestrzeni. Z kolei młodziutkie siostry z
rozgrywającego się w Turcji filmu "Mustang" wkrótce przestaną cieszyć się
ukochaną swobodą, bowiem rodzina, nie zważając na ich młody wiek, planuje
wydać je za mąż. A to tylko niektóre tytuły, które możecie sobie odświeżyć lub odkryć
po raz pierwszy w wakacje w Kinie pod Baranami, polecamy!
KONKURS
Rozdajemy podwójne zaproszenia na wtorkowy (30.07., godz. 16) seans filmu
“Mustang” w Kinie pod Baranami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Napiszcie
nam, który film zawsze rozgrzewa Wasze serce i dlaczego właśnie ten!

Odpowiedź podsyłajcie na konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 26 lipca do godz.
14 w tytule maila wpisując KINO POD BARANAMI. Zwycięzców o nagrodzie
poinformujemy indywidualnie tego samego dnia.
Jak w każdy piątek, tak i w ten MOCAK zaprasza w swoje podcienia na kino
letnie. Wyświetlane filmy nawiązują swoją problematyką do obecnej teraz w muzeum
wystawy “Natura w sztuce”. Tym razem obejrzymy film “Tanna” - nominowaną
do Oscara opowieść opartą na prawdziwych wydarzeniach, nakręconą z udziałem
rdzennej ludności Yakel. Tanna to wyspa położona na Południowym Pacyfiku,
zamieszkana przez ostatnie tradycyjne plemiona żyjące według Kastom, lokalnego
prawa przodków. Młoda Wawa zakochuje się we wnuku wodza Dainie. Jednak na
wyspie małżeństwa są aranżowane, a związki z miłości nie mają szans. Jak potoczą
się losy dwójki bohaterów, zobaczycie w piątek o godz. 21.
Summer Jazz Festival wciąż trwa! W ramach wydarzenia w piątek niezwykły
koncert odbędzie się w Piwnicy pod Baranami. Wystąpią tam Aga Zaryan i
Szymon Mika. Agi nie trzeba miłośnikom jazzu przedstawiać - jest już
rozpoznawalną w świecie artystką, a także pierwszą i jedyną polską wokalistką,
której płyty ukazują się nakładem nakładem legendarnej wytwórni Blue
Note Records z Manhattanu. Z kolei Szymon Mika to jeden z najbardziej
utalentowanych gitarzystów jazzowych młodego pokolenia. Zachwyca dojrzałą
grą, dopracowanym brzmieniem i profesjonalnym warsztatem. Ten duet to czyste
złoto! Sprawdźcie ich muzykę na żywo w piątek o godz. 21.
Stary Bieżanów, okolice Drożdżowni, Wzgórze Kaim ‒ miejsca te z pewnością
nie przychodzą Wam do głowy jako pierwsze, kiedy myślicie o turystycznej mapie
Krakowa. Ale Miesięcznik Znak, którego tematem numeru są “Mikrowyprawy”, chce
zabrać krakowian właśnie w te nieoczywiste rejony. W sobotę o godz. 11 możecie
wybrać się na spacer po okolicach Starego Bieżanowa, by zachwycić się
lokalnym pięknem i na nowo nauczyć się, jak odbierać otaczającą nas rzeczywistość.
Przewodnikiem podczas tej mikrowyprawy będzie Jakub Kornhauser ‒ poeta
i eseista, laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom prozy poetyckiej
„Drożdżownia”. Koniecznie zapiszcie się wcześniej mailowo!
Trwają Krakowskie Miniatury Teatralne! W piątek o godz. 19 w Teatrze
Variete zobaczymy “Kobietę na zamówienie”, czyli spektakl Teatru AVE z
Rzeszowa. Bill (Jacek Kawalec), nudnawy statystyk w stosownym wieku, dostaje na
urodziny od swojego najlepszego przyjaciela Leona (Dariusz Niebudek) – niecodzienny
prezent. Tym prezentem okazuje się być ankieta matrymonialna. Do czego
doprowadzi jej wypełnienie? Sprawdźcie sami! Sobota będzie należeć do
“Karnawału zwierząt”, czyli spektakl teatralno-muzyczny - zobaczymy
humorystyczne portrety różnych zwierząt, które poznajemy podczas karnawałowej
zabawy. Biegnijcie do Groteski o godz. 17 w sobotę. W niedzielę na scenie
Variete będziecie mogli zobaczyć mistrzowski monodram Mariana Opani
“Moskwa-Pietuszki”. Początek o godz. 19. Festiwal potrwa do 30 lipca.
Jeszcze do niedzieli trwa 20. Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”.

Tym razem motywem przewodnim jubileuszowej edycji są “Bajki, baśnie i
legendy". W sobotę na scenie na Rynku Głównym odbędzie się Wieczór Baśni, w
ramach którego obejrzymy międzynarodową produkcję “Metamorfozy. Kot
w butach”, do której choreografię przygotowali: mistrz tańca i choreografii
barokowej, Pierre-Francois Dollé, a także tancerka Irène Feste. Sobotni wieczór
zamknie bal dla publiczności! W niedzielę, również na Rynku, w ramach
Wieczoru Legend, pochodząca z Indii Alaknanda, mistrzyni tańca Kathak wraz
ze swoim zespołem Sanskriti przedstawi spektakl “Znad Jamuny i Gangesu”. Tego
dnia festiwal zwieńczy spektakl do muzyki Stanisława Moniuszki – “Pan
Twardowski. Ale bajka!” w wykonaniu Baletu Cracovia Danza. Polecamy!
Kolejny weekend, kolejne atrakcje ma dla Was Bulwar(t) Sztuki na Nowej Hucie.
W Teatrze Łaźnia Nowa w piątek o godz. 19 zobaczymy monodram Ewy
Błaszczyk “Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam”. Bohaterka opowiada o
najtrudniejszych doświadczeniach dziennikarki wojennej, nie tylko z perspektywy
rewolucjonistki, ale także kobiety. Z kolei w sobotę nad Zalewem Nowohuckim
wystąpi Laboratorium Pieśni - trójmiejski kobiecy zespół pieśniarek, które
śpiewają i aranżują tradycyjne pieśni polifoniczne. Pieśni Świata wykonują zarówno a
capella, jak i przy akompaniamencie bębnów szamańskich i innych etnicznych
instrumentów. Początek o godz. 19. A w niedzielę wieczorem (godz. 20:30)
kino plenerowe - na ekranie “Tully”, czyli komediodramat ze świetną
Charlize Theron w roli głównej.
W najbliższy weekend polecamy Wam też odwiedzić Historyland! To nietypowe
muzeum znajdujące się w budynku starego dworca PKP, w którym historię Polski i
Polaków można odkrywać w wyjątkowy sposób. Znajdziemy tu bowiem makiety
obrazujące ważne wydarzenia i zabytki, które zostały zbudowane z ponad miliona
klocków LEGO - m.in. osada w Biskupinie, Drzwi Gnieźnieńskie, bitwa pod
Grunwaldem, bitwa pod Oliwą, klasztor na Jasnej Górze, obrona Westerplatte, bitwa o
Monte Cassino czy Stocznia Gdańska. W najbliższy weekend Wasze dzieci mogą
też zapisać się na mnóstwo ciekawych warsztatów! W sobotę o godz. 11
odbędą się warsztaty aktorskie oparte o improwizację i storytelling. Motywem
przewodnim będzie Stocznia Gdańska i czasy PRL-u. Z kolei również w sobotę o
godz. 12 możecie poznać technikę sitodruku i z jej pomocą stwórz nadruk
logo HistoryLandu na koszulkę, torbę eko lub plecak! Ostatnimi warsztatami tego
dnia (godz. 13) będą warsztaty z recyklingu - ecoLEGO. Niech najmłodsi
poznają ideę zero waste od podszewki! Na wszystkie wydarzenia obowiązują
wcześniejsze zapisy.
KONKURS
Mamy dla Was podwójny voucher na wystawę główną w HistoryLandzie! Co
musicie zrobić, żeby je wygrać? Odpowiedzcie poprawnie na pytanie: Jaką legendę
chcielibyście zobaczyć wykonaną z klocków LEGO i dlaczego? Odpowiedź
podsyłajcie na adres: konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 26 lipca do godz. 12 w
tytule maila wpisując HISTORYLAND. Zwycięzców o nagrodzie poinformujemy
indywidualnie tego samego dnia.

A może tak weekend na powietrzu? Idealna propozycja to Ogród Doświadczeń
im. Stanisława Lema! Na powierzchni ponad 6 hektarów parku rozmieszczone są:
urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna „Geo-gródek”,
ekspozycja sensoryczna „Zapachowo” i zielony labirynt z cytatami
Stanisława Lema – „Lem-birynt”. Ogród oferuje też zwiedzanie, udział
w warsztatach, pokazy spektakularnych eksperymentów naukowych. W najbliższą
niedzielę zaprasza młodszych, jak i tych starszych na warsztaty kuchni
molekularnej. Jak smakuje połączenie kuchni z nauką? Przekonajcie się sami! Na
warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie Ogrodu
Doświadczeń.
KONKURS
Mamy dla Was podwójne zaproszenia do Ogrodu Doświadczeń! Co musicie
zrobić, żeby je wygrać? Wymieńcie minimum trzy ekranizacje utworów
Stanisława Lema, czyli patrona Ogrodu Doświadczeń. Odpowiedź wysyłajcie na
adres: konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 26 lipca do godz. 12 w tytule maila
wpisując OGRÓD DOŚWIADCZEŃ. Zwycięzców o nagrodzie poinformujemy
indywidualnie tego samego dnia.
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