Termin i miejsce
Termin:
środa, Maj 1, 2019 - 11:00 do 16:00
Miejscowość:
Bydgoszcz
Numer budynku:
1
Kod pocztowy:
85862
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Alfreda Nobla
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
A może majówkę zacząć tanecznie? Zapraszamy na ogólnoeuropejskie wydarzenie „Work it Out”.
Tego samego dnia, o tej samej godzinie, w blisko 100 obiektach poprzemysłowych na terenie całej
Europy, zostanie zaprezentowany specjalnie przygtoowany układ taneczny. Święto Kultury
Industrialnej ERIH DAY w Exploseum „WORK IT OUT” – DAY OF INDUSTRIAL CULTURE 2019
Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Kultury Industrialnej w Exploseum. Rozpocznijmy
majówkę fotograﬁcznie, historycznie i tanecznie! Zapraszamy na ogólnoeuropejskie wydarzenie „Work
it Out”. Tego samego dnia, o tej samej godzinie, w ponad 30 europejskich obiektach dziedzictwa
przemysłowego, zostanie zaprezentowany specjalnie przygotowany układ taneczny. Wszystko to w
ramach święta Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), do którego przynależy
Exploseum. Wejdźmy w majówkę tanecznym krokiem! W programie: 11.00 – 14.00:
Co można robić w Muzeum? Niebanalne zdjęcia! – warsztaty fotograﬁczne
(Prowadzenie: Jacek Koślicki, limit – 20 osób, zapisy w recepcji: 883366056) 11.00 –
15.00: Gra turystyczna - prowadząca uczestników po ekspozycji 11.00 –
15.00: Zwiedzanie wystawy stałej (Z wyłączeniem budynków 1157 oraz 1141) 12.00 - 15.00:
Co można robić w Muzeum? Dobrze się bawić! - rodzinne gry i animacje (Prowadzenie:
www.czasdziecka.eu) 12.00 – 15.00: Strefa zakazana - oprowadzanie po III streﬁe NGL (Limit –
20 osób w grupie, zapisy w recepcji: 883366056, zwiedzanie trwa 45 min
i rozpoczyna się w godzinach: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00) 13.00 – 15.00:
Co można robić w Muzeum? Tańczyć! – animacje taneczne (Prowadzenie: Magdalena Przepierska)
15.00: Happening taneczny “Work-it-out" (Szkoła Tańca Teatru Ulicznego 5 Element, MDK nr 4
Bydgoszcz)
Internetowa relacja z obchodów w Bydgoszczy będzie prowadzona na żywo na oﬁcjalnej stronie MOB
na Facebooku. Możesz stać się jej częścią! Exploseum, ul. Alfreda Nobla 1 maja 2019 roku, w godz.

11.00 – 16.00, wstęp – 1 zł
Bilety:
Impreza biletowana
Cena biletu:
1 zł
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Strona internetowa wydarzenia:
http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,11160,0,0,Zapraszamy-na-majowke-z-ERIH-… [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/miedzynarodowe-wydarzenie-erih-day-work-it-out-w-explo
seum
Odnośniki
[1] http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,11160,0,0,Zapraszamy-na-majowke-z-ERIH-Work-it-Out

