Termin i miejsce
Termin:
czwartek, Maj 3, 2018 do piątek, Maj 4, 2018
Miejscowość:
Bydgoszcz
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Kategoria wydarzenia:
Muzyka
Widowiska w plenerze
Opis wydarzenia:
Bisz, Pawbeats, Enej, Grubson i Żuki – to gwiazdy urodzinowego koncertu z okazji 672 nadania
Bydgoszczy praw miejskich i jednocześnie świętowania przez Polskę stulecia odzyskania
Niepodległości. Będzie też mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. A wszystko pod hasłem „Dumni z
Bydgoszczy – Dumni z Niepodległej”. To będą dwa dni pełne wrażeń. 3 i 4 maja na scenie na Wyspie
Młyńskiej dla bydgoszczan zagrają gwiazdy sceny muzycznej. Tak świętować będziemy 672 rocznicę
nadania Bydgoszczy praw miejskich i jednocześnie setną rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W sercu miasta wystąpią najlepsi bydgoscy muzycy – 3 maja na scenie pojawią się
Bisz i Pawbeats. Dzień później, 4 maja mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w koncercie legendarnego
zespołu Żuki, którzy zaprezentują wyjątkowy, specjalny program „Dumni z Bydgoszczy”. Na
zakończenie dwudniowego maratonu wystąpią Enej i Grubsona, gwiazdy, które cieszą się ogromną
popularnością i mają opinię jednych z najlepszych składów koncertowych w kraju. Ponadto, zarówno 3
i 4 maja od godz. 10.00 – 16.00 na Wyspie Młyńskiej działać będzie strefa dla dzieci: profesjonalna
ścianka wspinaczkowa, zabawy i gry zręcznościowe dla dzieci, konkursy plastyczne, sportowe i
związane z wiedzą o mieście, a także ekologiczny kącik kulinarny dla dzieci, w którym najmłodsi pod
okiem profesjonalnych kucharzy przygotowywać będą zdrowe sałatki i koktajle. Koncerty 3-4 maja:
03 maja (czwartek) 18.30 – otwarcie bram 19.00 – koncert zespołu „BISZ-BOK” 21.00 – koncert
zespołu „Pawbeats” 23.00 – zakończenie imprezy masowej, opuszczenie terenu przez uczestników
imprezy masowej 04 maja (piątek) 17.30 – otwarcie bram 18.00 – koncert zespołu „Żuki” 20.00 –
koncert zespołu „Enej” 22.00 – koncert zespołu „Grubson” 24.00 – zakończenie imprezy masowej,
opuszczenie terenu przez uczestników imprezy masowej Zapraszamy ! źródło :
http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/dzieje-sie/wydarzenia-kulturalne/szczegolywydarzenia/11872868/-/gwi
azdy-sceny-muzycznej-na-urodziny-bydgoszczy-bisz-bok-pawbeats
Bilety:
Impreza bezpłatna
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/gwiazdy-sceny-muzycznej-na-urodziny-by... [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/gwiazdy-sceny-muzycznej-na-urodziny-bydgoszczy
Odnośniki

[1] http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/gwiazdy-sceny-muzycznej-na-urodziny-bydgoszczy/

