Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze"
https://www.mazowsze.waw.pl/pl/o-nas/aktualnosci/1588,Zapraszamy-na-uroczyste-otwarcie-Centrum-Folkloru-Po
lskiego-quotKarolinquot.html
2021-12-09, 11:01

Zapraszamy
na uroczyste
otwarcie
Centrum
Folkloru
Polskiego
"Karolin"

Już za niespełna miesiąc
zostanie otwarte Centrum
Folkloru Polskiego „Karolin”,
na które wszyscy
w „Mazowszu” niecierpliwie
czekaliśmy. To zlokalizowane
w Pałacu Karolin miejsce,
które nie tylko pozwoli
zapoznać się z polską kulturą
narodową w jej regionalnych
odmianach, ale również
dopełni tego, co przez ponad
siedemdziesiąt lat czyni
zespół „Mazowsze”,
prezentując folklor polski na
scenach całego świata.
Uroczystemu otwarciu

Centrum Folkloru Polskiego
będzie towarzyszył Rodzinny
Piknik z Zespołem
„Mazowsze”, który
cyklicznie, odbywa się
w Karolinie. To tradycyjne,
coroczne spotkanie
zapoczątkowane kilka lat
temu, cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród
okolicznych mieszkańców
oraz tych, którzy z bliska
i daleka przyjeżdżają do
siedziby naszego zespołu.
Tegoroczny Piknik
z pewnością będzie
wyjątkowym wydarzeniem
kulturalnym. Rozpocznie się
już w piątek 3 września
o godz. 20.00 wspólnym
koncertem zespołu
„Mazowsze" i De Mono.
Będziemy mieli niepowtarzalną
okazję zobaczyć naszych
artystów w repertuarze
kultowego polskiego zespołu,
a także usłyszeć jak
z mazowszańskim repertuarem
radzą sobie muzycy De Mono.

Sobota i niedziela w Karolinie
upłyną pod znakiem muzyki
w jej różnych odsłonach.
Oprócz charakterystycznych
ludowych rytmów usłyszymy
również chór „Mazowsza”

w rozrywkowym repertuarze
piosenek dla całej rodziny,
a orkiestra „Mazowsza”
zaprezentuje się w koncercie
symfonicznym. Artyści baletu
poprowadzą warsztaty
taneczne, a to wszystko na
kilku plenerowych scenach
ustawionych w przestrzeni
Parku Karolin. Nie zabraknie
także gości, których zawsze
witamy w „Mazowszu”
z wielką radością.
Zaprezentują się kapele
ludowe z różnych regionów
Polski, orkiestra dęta czy
zespoły regionalne. Do tańca
przygrywać będzie Big Band
z Pomorza, a przed karczmą
potańcówkę na deskach
uprzyjemni Kapela
Warszawska Staśka
Wielanka. Melomani również
znajdą coś dla siebie. W Sali
kameralnej wystąpi kwartet
smyczkowy, a także
odbędzie się recital
chopinowski Marcina
Wieczorka.
Rodzinny Piknik z Zespołem
„Mazowsze” to również moc
atrakcji dla dzieci. W
specjalnie przygotowanej
Streﬁe Dziecka będzie
można pobawić się na tzw.

dmuchańcach, wziąć udział
w warsztatach cyrkowych
z Cyrkiem Mosaic
i konkursach prowadzonych
przez animatorów. Będą
balony, bańki mydlane,
malowanie buzi oraz
darmowe smakołyki dla
najmłodszych.
Wielbiciele podróży będą
mieli niepowtarzalną okazję
posłuchać prelekcji
wybitnych podróżników
i znawców branży
turystycznej, a wszystkiego
dopełni jarmark rzemiosła
artystycznego, strefa
foodtrucków oraz stoiska
naszych partnerów.
Jedną z głównych atrakcji
będzie możliwość zwiedzenia
Centrum Folkloru Polskiego.
Całą imprezę patronatem
medialnym objęła TVP3
Warszawa oraz Polskie
Radio. Całość wydarzenia
poprowadzi Krzysztof Ibisz.

Zapraszamy do Karolina
na weekend
z „Mazowszem”. Czekamy
na Was już 3 września.
Wszystkie najważniejsze
informacje dotyczące

Centrum Folkloru Polskiego
znajdziecie Państwo na
stronie internetowej LINK

DO STRONY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PIKNIKU:
PIĄTEK 3.09
20:00 – 21:00 Koncert
„Mazowsze” i De Mono

SOBOTA 4.09
10:00 – 19:00 Strefa Dziecka
11:00 – 13:00 Uroczyste
otwarcie Centrum Folkloru
Polskiego
11:30 – 12:30 „Mazowsze –
zielone serce Polski” –

prelekcja Aleksandry
Świstow
13:00 – 14:00 Muzyka
Wielkiego Ekranu – koncert
Orkiestry „Mazowsza”
14:00 – 15:30 „Na Giewont
się patrzy” – prelekcja
Barbary Caillot
15:30 – 17:00 Warsztaty
taneczne – Balet „Mazowsza”

15:30 – 16:15 Koncert kapeli
ludowej „Trampolka”
16:00 – 17:00 Koncert
Zespołu Folklorystycznego
„Kurpianka” z Kadzidła
17:00 – 18:00 Recital
Chopinowski – Marcin
Wieczorek
18:00 – 19:00 Koncert Kapeli
Zespołu Regionalnego
„Magurzanie”
18:30 – 19:30 Potańcówka
z Kapelą Warszawską im.
Staśka Wielanka
19:30 – 20:30 Wieczór
w stylu Retro – Jan Konop Big
Band

NIEDZIELA 5.09
12:00 – 19:00 Strefa Dziecka
12:30 – 14:00 „Kamperem
przez Australię Zachodnią”
– prelekcja
Michała Cessanis’a
13:00 – 14:00 Warsztaty
taneczne na ludowo – Balet
„Mazowsza”
14:00 – 15:00 „W Krainie

Bajki” – koncert Chóru
„Mazowsza”
15:00 – 16:00 „Mazowsze”
kameralnie
16:00 – 16:45 Koncert Kapeli
Blichowskiej
16:45 – 18:00 „Rajd
Południe-Północ, czyli
rowerowa lekcja historii”
– prelekcja
Miłki Raulin
16:45 – 18:00 Koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej
18:00 – 19:30 „Mazowsze”
na Finał

Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonywania
zmian w harmonogramie.
Rodzinny Piknik z Zespołem
"Mazowsze" ma charakter
otwarty - zarówno wstęp jak
i koncerty nie są biletowane.
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