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Olsztyński Teatr Lalek - gala Złote Halabardy 2016 podczas, której nagradzane są role
epizodyczne. Na zdj. m.in. Ryszard Doliński z Białostockiego Teatru Lalek

29
kwietnia

29 Spływ po Łynie
Rondo Bartąska, godz. 9
Otwarcie dziewiątego sezonu spływów „Olsztyn Aktywnie”.

Majówka z astronomami
Planetarium, godz. 11
Program:
• godz. 11.00 - Kaluoka`hina -

zaczarowana rafa
• godz. 12.00 - Ziemia, Księżyc i Słońce
• godz. 14.00 - Podróż do miliarda
Słońc
• godz. 16.00 - Ziemia, Księżyc
i Słońce
• godz. 17.00 - Majowie starożytni
astronomowie
• godz. 18.00 - Zobaczyć niedostrzegalne

Koncert Moderato
Kamienica Naujacka, godz. 17
Koncert w stylu the best oﬀ. Pod
kierunkiem nowego prowadzącego
Piotra Serbintowicza zespół zaprezentuje najpiękniejsze utwory ze

swojego bogatego repertuaru.

Gala Halabardy
Olsztyński Teatr Lalek, godz. 18
Podczas minionych edycji o „Złotą
Halabardę” walczyli aktorzy z Teatru
Maska z Rzeszowa, Białostockiego
Teatr Lalek, Teatru Groteska z Krakowa, Teatru Montownia z Warszawy,
Teatru Miniatura z Gdańska, Teatru
Lalki i Aktora z Łomży, Opolskiego Teatr Lalki i Aktora, Teatru Lalek Arlekin
z Łodzi, Teatru Banialuka z Bielska-Białej, Teatru Pinokio z Łodzi, Teatru Pleciuga ze Szczecina, Teatru Lalki
i Aktora w Wałbrzychu. Tradycyjnie
odbędzie się uroczysta gala.
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Majówkę najlepiej spędzić aktywnie na plaży miejskiej

kwietnia

Majówka z astronomami
Planetarium, godz. 11
Kawiarenka z języka hiszpańskiego
Planeta 11, godz. 16
Kawiarenka z języka francuskiego
Planeta 11, godz. 17

1
maja

Bartosz Cudnoch

Majówka w skansenie w Olsztynku
Skansen, godz. 10

Otwarcie dziewiątego sezonu spływów „Olsztyn Aktywnie” już w niedzielę

Wydarzenie rozpocznie kiermasz
rzemiosła, sztuki i regionalnych kulinariów, w którym
udział zapowiedziało ponad 80
wystawców. Odbędą się pokazy
kowalstwa, tkania oraz strzyżenia owiec. Z okazji majówki
uruchomiony zostanie wiatrak
z Wodzian.
W programie zaplanowano
również warsztaty „Polskie tańce

i zabawy tradycyjne”. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak to
dawniej grywano i tańczono na
wsi polskiej oraz zapoznają się
z instrumentami wykorzystywanymi przez wiejską kapelę.
Dla najmłodszych uczestników
jarmarku przygotowano między
innymi ludowy plac zabaw,
spektakl pt. „Najprawdziwsza
opowieść” w wykonaniu Teatru
Form Niezależnych Korzunowicz
oraz „Zabawy naszych pradziadków”, czyli śpiewanki, które będą
wymagały stworzenia wspólnej
oprawy muzycznej do zabawy. Czekają występy zespołów
Babsztyl, Kurpiowskiego Zespołu
Folklorystycznego Carniacy
i innych.

z Małszewa ﬁlmu pt. Kołysanka”.
Seanse rozpoczną się o godz. 11 i 13.

Majówka z astronomami
Planetarium, godz. 11

Z kolei MOK 2 maja zaprasza
mieszkańców do Amﬁteatru im.
Czesława Niemena na wspólne szycie
ogromnej biało-czerwonej ﬂagi
(początek – godz. 10.00), bo – jak
argumentują organizatorzy wydarzenia – „Pomimo różnic ideowych, religijnych, tożsamościowych, pomimo
odmiennych światopoglądów te dwa
kolory nas łączą”. Tego samego dnia
o godz. 18.00 zaczną się koncerty nas
scenie staromiejskiej.

Majówka w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”
CRS Ukiel, od godz. 10

2
maja

Majówka w skansenie
Skansen w Olsztynku, godz. 11
2 maja olsztynecki skansen zaprasza
na muzealną kinotekę. To jedyne
takie kino z wyjątkowym klimatem.
Dla miłośników ﬁlmów przygotowano projekcje w wozowni karczmy

Miejskie obchody Dnia Flagi
Plac Jana Pawła II, godz. 12
Oficjalne uroczystości w Olsztynie
odbędą się na pl. Jana Pawła II.
Początek obchodów przed ratuszem o 12.00. W programie m.in.
oficjalne wystąpienia, występy
artystyczne i słodki poczęstunek.
Harcerze będą rozdawać flagi,
przypinać kotyliony i malować
chętnym twarze w narodowe barwy. O godz. 9 uroczyste podniesienie flagi odbędzie się przy urzędzie
wojewódzkim.

Uszyjmy sobie ﬂagę
Amﬁteatr, godz. 10

Program:
• godz. 18.00 – Michał Niedźwiedź
(skrzypce elektryczne)
• godz. 19.00 – CzessBand
• godz. 20.00 – VDJ Worek

Majówka w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”
CRS Ukiel, od godz. 10

