Co wybrać z nadchodzących wydarzeń kulturalnych w Gdańsku (10-15.08.2017)
(na podstawie materiałów Biura Prasowego Miasta Gdańska)
Muzyka – ta dziedzina najmocniej zaznaczy się na mapie kulturalnej Gdańska w
najbliższym tygodniu. Wiele koncertów odbędzie się w ramach Jarmarku św.
Dominika, wraz z koncertem Raz, Dwa, Trzy, który zakończy Jarmark. Od 13 sierpnia
wkroczy Festiwal Solidarity of Arts z mocnym punktem wręczenia nagród Neptuny.

10.08.2017 | Teatr w Oknie | Gdański Teatr Szekspirowski | 14.00 – "Karczma Jeruzalem",
16.00 – „Papuga Jana Heweliusza”, 18.00 – "Gdański Zegar" | BILETY: 15 zł – dzieci (od 4 lat),
20 zł – dorośli.
10.08.2017 | KinoLato GGM | Gdańska Galeria Miejska 2, Nabrzeże Motławy | GGM | 21.00 |
Wojciech Doroszuk: Special Features / 32', 2009 oraz Prince / 18'49", 2014 |
10–19.08.2017 | Polish Design Island | 100cznia | ul. Narzędziowców | wernisaż 10.08.;
godz. 20.30–00.00 | Polish Design Island to projekt prezentujący najciekawszy dizajn z Polski.
30 dizajnerów, współpraca 10 regionów Polski, 5 miast europejskich, 6 tys. kilometrów do
przemierzenia Mobilnym Instytutem Kultury oraz 8 tygodni ekspozycji to tegoroczna edycja
festiwalu PDI. Projekt wyróżnia kompaktowość polegająca na umieszczeniu eksponatów
w czarnym, ekskluzywnie prezentującym się kontenerze morskim, zaaranżowanym na wzór
przestrzeni mieszkalnej. Wnętrze kontenera zaaranżowane na kształt „pokoju”. Tegoroczna
edycja mierzy się z hasłem „ekologii” i jemu właśnie podporządkowuje wybór eksponatów. 30
obiektów reprezentuje idee zrównoważonego rozwoju, pokazując różne metody projektowania
formy, funkcji czy znaczenia przy minimalizacji tzw. eco footprint. Gdańsk jest miastem, w
którym projekt rozpoczyna swoje ekspozycyjne tournée. |
11.08.2017 | Vavamuffin | MTG, Miasto Gdańsk | Targ Węglowy | 21.00 | Zaraźliwa dawka
dobrych emocji, żywioł, rozbujane rytmy i energia – tak nadaje ferajna Vavamuffin. |
12.08.2017 | Teatr w Oknie | Gdański Teatr Szekspirowski | 12.00 – "Karczma Jeruzalem",
14.00 – „Papuga Jana Heweliusza”, 16.00 – "Gdański Zegar" | BILETY: 15 zł – dzieci (od 4 lat),
20 zł – dorośli.
12.08.2017 | Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia GAK | Wyspa Skarbów GAK | OW
Drogowiec | 19.00 | Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. | Wstęp: 10 zł.
12.08.2017 | Królewska orkiestra salonowa (Koncert na królewskim szlaku) | MTG,
Miasto Gdańsk | Targ Węglowy | 20.30 | Wielkie przeboje muzyki operowej, operetkowej,
piosenki neapolitańskie, hity orkiestrowe, piękne głosy i uwodzicielskie wykonania. | Wstęp
wolny.
12.08.2017 | Koncert w ramach cyklu In Progess: IXORA (PL) / BOTANICA (PL) /
MICROMELANCOLIÉ (PL) | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA | CSW ŁAŹNIA 1, ul.
Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto | 20.00–22.00 | Koncert elektronicznej muzyki
eksperymentalnej, w ramach których trzech wykonawców na żywo zaprezentuje utwory
opierające się o field recording, sampling i syntezatory. IXORA, czyli Gaap Kvlt i
Micromelancolié. Charakterystyczne cechy rośliny o nazwie iksora to m.in. wiecznie zielone
krzewy oraz okazałe kwiatostany. Podobnie myślimy o muzyce IXORA. Wierzymy, że wraz z
upływem czasu nie straci ona na świeżości i za każdym razem pozwoli odbiorcy zatopić się w
dźwięku i znaleźć coś nowego. Główną inspiracją dla artystów są Afryka, Azja oraz obszary o
klimacie tropikalnym występujące na Pacyfiku. W ramach projektu BOTANICA tajemniczy
producent ukrywający się muzycznie – i nie tylko – w gąszczu tropikalnej zieleni, perfekcyjnie
łączy dźwięki dzikiej natury z motoryką dub techno i micro house’u. Czasem będzie to sound
design, a innym razem charakterystyczny motyw rytmiczny. MICROMELANCHOLIÉ (Robert
Skrzyński) to zapętlone struktury uzyskane z pomocą mikrosampli, dźwięków znalezionych,
nagrań terenowych oraz sprzężeń zwrotnych. Micromelancholié to projekt wydający płyty i

kasety na całym świecie oraz występy na wielu festiwalach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
| http://laznia.pl/mainart,429,in_progress_ixora_pl_botanica_pl_micromelancolie_pl.html |
wstęp wolny.
12.08.2017 | Telemann i jego Europa | Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, sala kolumnowa
| 20.00 | W ramach festiwalu EUROPA +/- 1700 kameralne koncerty na instrumentach
historycznych. Zespół Silva Rerum arte: Maja Miro Wiśniewska – flet traverso, Danuta Zawada
– skrzypce barokowe, Karolina Koślacz – viola da gamba, Małgorzata Skotnicka – klawesyn. |
Bilety: 10–20 zł.
13–30.08.2017 | Festiwal Solidarity of Arts | Europejskie Centrum Solidarności, Miasto
Gdańsk | pl. Solidarności 1 | różne godziny | Festiwal już od dziewięciu lat w praktyce i na
różne sposoby realizuje idee solidarności – w sztuce, dla sztuki i przez sztukę. Tegorocznej
edycji przyświeca hasło POKÓJ. Jaki powinien być festiwal mający SOLIDARNOŚĆ w nazwie w
czasach niepokoju i deficytu solidarności? Czy ma to być festiwal radosnego świętowania
triumfu Solidarności sprzed 37 lat, czy festiwal zadający pytania o dziś i o jutro? O
(nie)obecność SOLIDARNOŚCI i (nie)obecność POKOJU?|
13.08.2017 | Teatr w Oknie | Gdański Teatr Szekspirowski | 12.00 – "Karczma Jeruzalem",
14.00 – „Papuga Jana Heweliusza”, 16.00 – "Gdański Zegar" | BILETY: 15 zł – dzieci (od 4 lat),
20 zł – dorośli.
13.08.2017 | Limboski | MTG, Miasto Gdańsk | Targ Węglowy | 20.30 | Limboski zwany jest
polskim Tomem Waitsem. Ma talent, charyzmę i zniewalający głos. | Wstęp wolny.
14.08.2017 | Teatr w Oknie | Gdański Teatr Szekspirowski | 14:00 – „Karczma Jeruzalem”,
16:00 – „Papuga Jana Heweliusza”, 18:00 – „Gdański Zegar” | BILETY: 15 zł – dzieci (od 4 lat),
20 zł – dorośli.
15.08.2017 | Koncerty pod Gwiazdami | MTG, Miasto Gdańsk | plac Kobzdeja | 20.00 |
Koncert Galicja Folk Band, uznanego w całej Europie zespołu z Lwowa. | Wstęp wolny.
15.08.2017 | Teatr w Oknie | Gdański Teatr Szekspirowski | 14.00 – „Karczma Jeruzalem”,
16.00 – „Papuga Jana Heweliusza”, 18.00 – „Gdański Zegar” | BILETY: 15 zł – dzieci (od 4 lat),
20 zł – dorośli.
15.08.2017 | Colin Williams, Gabi Gąsior. Celebrate Gospel | MTG, Miasto Gdańsk | Targ
Węglowy | 20.30 | Polsko-brytyjski projekt grupy utalentowanych wokalistów, połączonych
wspólną miłością do muzyki gospel. | Wstęp wolny.
15.08.2017 | Cud nad Martwą Wisłą | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA | CSW ŁAŹNIA
2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port | 12.00–23.00 | Piąta edycja festiwalu „Cud nad
Martwą Wisłą” skierowana jest do dzieci, młodzieży i tych dorosłych, którzy chcą obudzić w
sobie dziecięcą radość. W ramach festiwalu odbędą się warsztaty animacji, sitodruku,
muzyczne, kulinarne. Przestrzeń podwórka CSW Łaźnia w Nowym Porcie zostanie wspólnie
zaaranżowana własnoręcznie wykonanymi świetlnymi instalacjami. Na zakończenie odbędzie
się koncert „Młoda Epka” oraz projekcja „Nazywam się Cukinia”. | Wstęp wolny.

Zapraszamy do Gdańska!

