Raz Dwa Trzy Wyspy Umajone

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1 maja do 5 maja
różne miejsca, Świnoujście
„Pod niebem pełnym cudów”, zwłaszcza w maju, w
trakcie pięknych majowych dni. Tegoroczna majówka,
to oferta kulturalna Domu Kultury dla mieszkańców
wyspy, ale również dla naszych turystycznych gości.
Oferta pełna koncertów, zabawa dla najmłodszych i
trochę starszych, rozpięta pomiędzy pierwszym a
piątym majem.
W tym roku majówkowy program rozpisany jest na
piękną wyspą Karsibór, zielony Przytór i energiczny
Warszów. Koncertowy w Amfiteatrze i w nadmorskiej
promenadowej Muszli, czyli świnoujskie Wyspy
Umajone. Rozpoczynamy już od pierwszomajowego
święta, młodego Świnoujścia, a potem poprzez
majówki, festyny, zabawę, zmierzamy do koncertu
zespołu Raz, Dwa, Trzy w Amfiteatrze i energetycznej
Kapeli ze Wsi Warszawa w Muszli Koncertowej. Warto
odwiedzić wszystkie opisane w programie miejsca
korzystając z ich propozycji kulturalnych. Na
wszystkie wydarzenia wstęp wolny, życzymy miłej

DATY WYDARZENIA

01 - 05.05.2019:

Świnoujście

zabawy
1 maja | Muszla Koncertowa przy Promenadzie
12.00 Młode Świnoujście – Razem w Europie –
koncert Marcina Dilliga oraz występ dziecięcych i
młodzieżowych artystów ze Świnoujścia, m.in. z
Pracowni Wokalno-Artystycznej Mariny Nikoriuk,
Klubu Tańca Sportowego ATU i solistów MDK
Świnoujście
1 maja | Filia MDK Przytór, ul. Zalewowa 40

16.00 Animacje plastyczne, gry i zabawy dla
najmłodszych przygotowane przez Pracownie
Plastyczne MDK: m.in. malowanie twarzy, tworzenie
pocztówek i biało-czerwonych kwiatów - kotylionów,
występy lokalnych zespołów wokalnych, poczęstunek
18.00 Koncert zespołu FOX
2 maja | Filia MDK Warszów, ul. Sosnowa 18
13.30 Dzień Flagi na Warszowie – koncert Orkiestry
Wojskowej, animacje na scenie w wykonaniu grupy Fi
Fi Land, koncert solistów MDK, animacje dla dzieci
przygotowane przez Pracownie Plastyczne MDK: m.in.
malowanie twarzy, tworzenie pocztówek i białoczerwonych kwiatów - kotylionów, grochówka,
kiermasz ciast, pokazy strażackie
2 maja | Filia MDK Karsibór, ul. 1 Maja 40
15.00 Cyrkowe warsztaty dla najmłodszych –
majówkowe animacje, zabawy i konkursy dla
najmłodszych, m.in. Perypetie wesołego mima, pokazy
żonglerki, balonowe zoo, szczudlarze, sztuki cyrkowe

2 maja | Amfiteatr, ul. Chopina 30

19.00 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

3 maja | Muszla Koncertowa przy Promenadzie

15.00 Występ Orkiestry Wojskowej Marynarki
Wojennej ze Świnoujścia, Chór Kantylena, animacje –

dla dzieci przygotowane przez Pracownie Plastyczne
MDK: malowanie napisu „Świnoujście” w 3D,
malowanie twarzy, tworzenie pocztówek i białoczerwonych kwiatów - kotylionów
4 maja | Muszla Koncertowa przy Promenadzie
20.00 Koncert zespołu Kapela ze Wsi Warszawa
5 maja | Muszla Koncertowa przy Promenadzie
12.00 Koncert zespołów Keja, Malwy, Słowianki,
Chwaty, soliści Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny, serdecznie
zapraszamy
www.swinoujscie.pl
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