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godz. 12.00 - 22.00

RODZINNY PIKNIK Z
ZESPOŁEM MAZOWSZE
16-17 czerwca 2018
Moc niezapomnianych
atrakcji w zabytkowym parku
w Karolinie i powitanie lata
z zespołem „Mazowsze”!
Zapraszamy wszystkich na
drugi Piknik Rodzinny!
W programie m.in. koncerty,
warsztaty artystyczne,
zajęcia edukacyjne,
niespodzianki dla dzieci
i dorosłych, pokaz musztry
paradnej, pokaz cyrkowy,
jarmark produktów
regionalnych i rękodzieła
artystycznego, degustacja
potraw.
Dla najmłodszych Strefa
Dziecka z licznymi
atrakcjami (w tym: zamki

Rodzinny
Piknik z
Zespołem
MAZOWS
ZE

dmuchane, wata cukrowa,
popcorn).
Darmowy dojazd kolejką
WKD na podstawie opaski
silikonowej wydawanej
w kasie biletowej „Mazowsza”
w Otrębusach oraz kasach
WKD (Warszawa Śródmieście,
Warszawa Ochota, Grodzisk
Maz. Radońska) od 4
czerwca na hasło RODZINNY
PIKNIK Z ZESPOŁEM
MAZOWSZE.
Parking przed salą
widowiskową będzie
nieczynny. Zachęcamy do
korzystania z parkingu przy
Zespole Szkół w Otrębusach,
ul. Piaseckiego 2.
Na wszystkie atrakcje
i koncerty WSTĘP WOLNY

SOBOTA 16.06.2018
12:00 Złote przeboje koncert Big Bandu Błonie
(scena główna)
13:30 Roztańczeni
z „Mazowszem” - pokazy
uczestników warsztatów
tanecznych (scena główna)

14:30 Zatańcz z nami nauka tańców narodowych.
Artyści baletu „Mazowsza”
Monika Tymińska i Adam
Czechlewski (scena główna)
15:00 Orkiestra OSP
Nadarzyn zaprasza - koncert
z pokazem musztry paradnej
(scena główna oraz teren
przed Karczmą Staropolską)
15:15 „Mosaic” dzieciom pokaz cyrkowy z warsztatami
(scena za Pałacem)
16:30 „Mazowsze”
symfonicznie - koncert
orkiestry i baletu „Mazowsza”
pod dyrekcją Jacka
Bonieckiego. Przygotowanie
baletu Wioletta Milczuk
(scena główna)
18:00 Quatro di Tromboni koncert zespołu
instrumentów dętych (sala
kameralna przy Pałacu)
19:00 Kapela Warszawska im.
Staśka Wielanka zaprasza koncert (teren przed
Karczmą Staropolską)
21:10 „Mazowsze”
patriotycznie - koncert chóru,
baletu i orkiestry „Mazowsza”
pod dyrekcją Jacka

Bonieckiego. Przygotowanie
chóru Mirosław Ziomek,
przygotowanie baletu
Wioletta Milczuk (scena
główna)

NIEDZIELA 17.06.2018
12:00 „Mazowsze” na
ludowo - koncert chóru
i orkiestry „Mazowsza” pod
dyrekcją Jacka Bonieckiego.
Przygotowanie chóru
Mirosław Ziomek (scena
główna)
13:15 Wiślana Syrenka spektakl dla dzieci
w wykonaniu Duetu JaHa
(scena
główna)

14:30 W rytmie latino pokaz Bachaty Sensual
połączony z warsztatami,
prowadzenie grupy tanecznej:
Marcos de Lima, artysta
baletu „Mazowsza” (scena
główna)
14:30 „Mosaic” dzieciom pokaz cyrkowy z warsztatami
(strefa dziecka)

14:30 Przebojowo „Atutti” koncert kwartetu
smyczkowego (scena za
Pałacem)
15:30 Żyj kolorowo - koncert
chóru i zespołu
instrumentalnego
„Mazowsza” pod dyrekcją
Mirosława Ziomka. Aranżacja
Andrzej Borzym Jr. (scena za
Pałacem)
16:20 Na hiszpańską nutę pokaz flamenco w wykonaniu
Magdaleny Jankowskiej,
artystki baletu „Mazowsza”
(scena za Pałacem)
16:40 „Mali Karniewiacy” koncert dziecięcego zespołu
pieśni i tańca (scena za
Pałacem)
17:30 „Mazowsze” na finał koncert chóru, baletu
i orkiestry „Mazowsza” pod
dyrekcją Jacka Bonieckiego.
Przygotowanie chóru
Mirosław Ziomek,
przygotowanie baletu
Wioletta Milczuk (scena
główna)

Poprzedni
Następny

