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Siedziba zespołu "Mazowsze"
| ul. Świerkowa 2, 05-805
Otrębusy
07/04/2019
od godz. 13.00

Weekend
na
ludowo
VIII jarmark produktów
regionalnych i rzemiosła
artystycznego

WEEKEND NA LUDOWO
Zapraszamy na VIII jarmark
produktów regionalnych
i rzemiosła artystycznego
oraz innych produktów
inspirowanych sztuką ludową
(zwłaszcza wielkanocną)
Kiedy: 6 i 7 kwietnia 2019 r.
od godz. 13.00
Gdzie: siedziba zespołu
"Mazowsze", ul. Świerkowa
2, Otrębusy
NA JARMARK WSTĘP WOLNY!
Wydarzeniu towarzyszą
Koncerty biletowane
Świąteczny czas rozpocznie
się w siedzibie zespołu

„Mazowsze” 6 kwietnia. Od
godz. 13.00 zapraszamy na
jarmark, który potrwa dwa
dni.
Już od wejścia, w foyer,
będzie można poczuć ludową
atmosferę świąt
wielkanocnych - czekają
świeże, pachnące kwiaty,
palmy oraz specjalnie
przygotowane niespodzianki.
Jak co roku będzie można
kupić u naszych wystawców
wiele produktów
inspirowanych polskim
folklorem i nie tylko . W tym
roku do wyboru: rękodzieło
artystyczne, tradycyjne
wyroby, biżuteria, ceramika,
haftowane obrusy, serwety
na stół, rzeźby ludowe,
świąteczne ręcznie
wykonane ozdoby –
malowane pisanki, kraszanki,
stroiki, kartki, wycinanki. Nie
zabraknie również
regionalnych świątecznych
przysmaków: mazurków,
świątecznych bab, miodów,
certyﬁkowanych produktów,
serów z Podhala oraz
ekologicznych wędlin,
a także wielu innych atrakcji
kulinarnych. Kto zgłodnieje
podczas zakupów, może coś

zjeść na miejscu.
Po jarmarku, wieczorem,
rozświetlona sala
widowiskowa rozbrzmiewać
będzie muzyką. 6 i 7
kwietnia zapraszamy na
koncert KALEJDOSKOP BARW
POLSKI. „Mazowsze” to
połączenie tradycji
z nowoczesnością, co jest
największą siłą zespołu.
Artyści i maestro Jacek
Boniecki poprzez muzykę,
taniec oraz śpiew pokażą
publiczności kilkanaście
regionów Polski
i zaprezentują bogactwo
polskiego stylizowanego
folkloru. Na scenie można
będzie zobaczyć tańce
narodowe a także regionalne
z autentycznymi,
charakterystycznymi dla
małych ojczyzn
przyśpiewkami. Usłyszymy
najbardziej znane
mazowszańskie przeboje
w wykonaniu solistów, chóru
z towarzyszeniem orkiestry.
Rezerwacja i sprzedaż
biletów na koncerty: Kasa
Biletowa Zespołu
"Mazowsze" tel. 22 20 88
200 lub on-line na stronie
mazowsze.waw.pl

Poprzedni
Następny

