Gdańska Noc Świętojańska 2021 na Wyspie Sobieszewskiej
Na jedną z najkrótszych nocy w roku Gdański Archipelag Kultury przygotował szereg atrakcji dla
mieszkańców miasta i turystów. W programie koncert zespołu Enej, widowisko słowno-muzyczne
„Noc Kupały” i puszczanie wianków na Martwej Wiśle. 20 czerwca przez cały dzień będzie działała także nowa strefa Wyspy Drogowiec przy ulicy Turystycznej 1.
- Wierzę, że tegoroczna Gdańska Noc Świętojańska 2021 będzie dobrą okazją do bezpiecznej zabawy oraz celebrowania wieloletniej tradycji – mówi o wydarzeniu Piotr
Chrzanowski, kierownik Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury. - Przez wiele
lat Noc Świętojańską świętowaliśmy na Placu Zebrań Ludowych, co połączone było z Festiwalem Kolorów. W tym roku postanowiliśmy bawić się w pięknych okolicznościach Wyspy Sobieszewskiej – dodaje organizator.
Od wielu lat świętujemy w Gdańsku Noc Świętojańską, która swoją tradycję czerpie ze
słowiańskiej Kupały - najkrótszej nocy w roku i czasu letniego przesilenia. W naszej kulturze to wyjątkowe święto zostało zaadaptowane poprzez obchodzenie wigilii św. Jana,
które terminem zbliżone było z Nocą Kupały. W związku z połączeniem tych dwóch tradycji, Gdańska Noc Świętojańska to dziś synonim święta zabawy, ognia, księżyca, urodzaju, radości i miłości. I w tym roku ten wyjątkowy czas będziemy świętować 20 czerwca na terenie Wyspy Sobieszewskiej.

Wydarzenie o godz. 21:00 rozpocznie koncert zespołu Enej – polskiego zespołu rockowo –
folkowego, założonego w 2002 roku przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa. Muzyka zespołu Enej to żywe brzmienia, chwytliwe teksty oraz
dawka pozytywnej energii. Po zakończeniu koncertu - koło godziny 23:15, artyści Teatru
GAK przy akompaniamencie bębnów i muzyki słowiańskiej, w barwnym korowodzie,
przemieszczą się razem z uczestnikami koncertu na pobliski parking. Tam odbędzie się
wydarzenie słowno-muzyczne „Noc Kupały”, a artyści odtańczą przy ognisku słowiański
taniec miłości. Po nim uczestnicy udadzą się nad rzekę, aby około godziny 23:30 puścić
wianki na wodach Martwej Wisły. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godzinę
23:45. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Od 11:00 przez cały dzień będzie działać
także nowa strefa Wyspy Drogowiec przy ulicy Turystycznej 1.
Impreza będzie odbywać się zgodnie z zachowaniem wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego. Gdańska Noc Świętojańska 2021 jest organizowana wspólnie przez
Gdański Archipelag Kultury oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Partnerami wydarzenia są Hotel Bartan, OSP Gdańsk-Sobieszewo i kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej w
Sobieszewie. Patroni medialni to gdańsk.pl, trójmiasto.pl, Radio Eska, Radio Supernova.
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