IMPREZY TOWARZYSZĄCE – 26 FINAŁ WOŚP


GENTELMAN BARBER
Ostrzyż się dla WOŚP! Strzyżenie za dowolną kwotę do puszki. Cały
dochód z tego dnia idzie na wsparcie dla WOŚP-u.



PINK – BOWLING & CLUB KRAKÓW
Turniej bowlingowy dla WOŚP-u. Wpisowe 20 zł – wszystko idzie prosto do puszki.
Kawa i herbata gratis dla wszystkich uczestników. Dodatkowo specjalne pozycje w menu,
z których pieniądze również trafią do Orkiestry.



HUTA METALU
Huta Metalu – Szkoła muzyki współczesnej (brak więcej info od organizatora)



KRAK-TEAM
Stowarzyszenie zajmuje się osobami wykluczonymi. Swoimi zdjęciami z gór chcielibyśmy się
podzielić organizując event, na którym zagramy dla Orkiestry.



KINO AGRAFKA (14.01.2018)
Kino Agrafka i Hagi Film zapraszają na pokaz specjalny filmu MAUDIE, który odbędzie
się podczas 26. Finału WOŚP.



KONCERT W NCK (14.01.2018)
Tradycyjnie w NCK odbędzie się kiermasz (12:00-16:00) podczas którego harcerze,
nowohuckie szkoły oraz osoby prywatne mogą organizować swoje stoiska, z których
całkowity
dochód
zostaje przekazany na rzecz WOŚP.



WOŚP KOLEJOWO - GRAMY BO LUBIMY!
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie wspólnie z Województwem Małopolskim
oraz Kolejami Małopolskimi zapraszamy na przejazd pociągiem specjalnym z Krakowa Suchej
Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Kalwarii i Wadowic. Zagrają dla nas: Wueswus, ElendeS, Voda.



VI BIEG WIELKICH SERC
Gorąco zapraszamy do udziału w wyjątkowym sportowym wydarzeniu! Przebiegnij 5 km dla
własnego zdrowia a przy tym wesprzyj cel 26. Finału.



MOTOORKIESTRA
Heart Attack - Hard’n’rollowa ekipa z Krakowa, kipiący energią skład, od kilkunastu lat
mieszający wszystkie możliwe odmiany rocka, w sobie tylko znany sposób.



5510 TATTOO
Symboliczny tatuaż w formie serduszka i liczby 26 symbolizującej 26 Finał w cenie od 100 zł.
Dochód z tatuaży zostanie w całości przekazany na konto fundacji WOŚP.






ŚLIZGAWKA NA WOLNICY
14 stycznia na Ślizgawkę na Wolnicy wejść będzie można po wrzuceniu dowolnego datku do
puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Lodowisko będzie czynne w godzinach 10.00-15.00 oraz 17.30-22.00.
Przerwa związana jest z konserwacją lodu oraz próbą formacji Walley Ice Story, która o 16.30
wystawi autorską bajkę o Świętym Mikołaju, pani Mikołajowej, ich radosnej kompanii i o…
znikających choinkach. Czy dzieci zostaną pozbawione największego atrybutu Świąt?
Widzowie przekonają się sami. Wciągająca fabuła, narracja oraz najlepsze świąteczne
przeboje, specjalnie zmiksowane na tę okoliczność. Piękne -pokazywane z ogromnym
humorem -łyżwiarstwo figurowe i tańce na lodzie, stroje i muzyka.



Następnie łyżwiarze grupy będą animować chętnych ucząc jazdy na lodzie i organizując
konkursy.



Ponoć 15 stycznia będzie najbardziej depresyjnym dniem 2018 roku. To wtedy wypada
właśnie Blue Monday. Choć nie wierzymy w takie rzeczy, to na wszelki wypadek warto jednak
zaprawić się śmiechem. Dlatego zapraszamy na cyklu występów Stand Up w namiocie tuż
przy Ślizgawce na Wolnicy. W niedzielę, 14 stycznia o 18.00 rozśmieszać będą nas najciekawsi
komicy. Imprezę poprowadzi Tomasz Biskup. Wstęp oczywiście bezpłatny
14 stycznia wystąpią Marta Kubicka i Jim Williams.
Magda Kubicka - jest młoda i dynamiczna. Jedna z niespełna kilku kobiet w Polsce,
zajmujących się stand-upem. Płonie żywym ogniem. Przypieka swoimi żartami. Na nikogo nie
czeka, bo nie ma czasu. Porusza kontrowersyjne, ostre tematy. Nie ma dla niej tabu.
Neutrony, metaamfetamina, wieloryby grenlandzkie, blogosfera w Polsce, destylacja ropy
naftowej, cyberprzestrzeń, programowanie obiektowe, heksametylenotriperoksydiamina,
obróbka drewna – te akurat tematy pomija. O reszcie mówi. Jak na kobietę przystało – dużo i
ciekawie.
Jim Williams - mim, aktor, klaun, stand-uper, lider duetu Liquidmime, native speaker,
przyszły producent sosu barbeque. Nie ma dnia, od 8 lat, w którym ktoś nie zapytałby Jima
tonem pełnym niedowierzania: "DLACZEGO mieszkasz w Polsce???". Zamiast tłumaczyć się z
tego absurdalnego posunięcia jakim jest wyemigrowanie ze Stanów do Polski każdemu z
osobna, Jim wyjaśnia to raz a porządnie. Na scenie. Po polsku. Przy okazji zdobywając
konsekwentnie II nagrody na tegorocznych festiwalach (II miejsce PAKA, II miejsce Mulatka, II
miejsce LWHiS, II miejsce Szpak, II miejsce Wrocek).
Tomek Biskup – jedyny w swoim rodzaju biskup bez święceń. Na co dzień uśmiecha się
rzadziej, niż deszcz pada na pustyni Gobi (roczna amplituda opadów wynosi 50-200 ml), a
jednak na scenie potrafi być śmieszny. Uwielbia zamęczać ludzi całkowicie zbędnymi
ciekawostkami (patrz nawias powyżej). Na szczęście podczas występu mówi o rzeczach
bardziej przyziemnych – takich jak ściema w reklamach, podróże i problemy, jakie mogą
wyniknąć ze zwykłej wycieczki do Castoramy. Prowadzi bloga oraz kanał na Youtubie.
Występował w grupie AD HOC i kabarecie PUK (z którym zaliczył kilkanaście realizacji
telewizyjnych). Jest jednym z nielicznych polskich komików, którzy grają też po angielsku i
poza granicami kraju (na razie był w Budapeszcie i Berlinie :)








