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ul. Świerkowa 2, Otrębusy
15/06/2019
15-16 czerwca 2019 r.
sobota od godz. 15.00
niedziela od godz. 13.00

Zapraszamy wszystkich na
trzeci Rodzinny Piknik
z Zespołem „Mazowsze”!
Moc niezapomnianych
atrakcji w zabytkowym parku
w Karolinie i powitanie lata
z zespołem „Mazowsze”!
W programie m.in. koncerty
zespołu "Mazowsze" i nie
tylko, warsztaty artystyczne,
zajęcia edukacyjne,
spektakle teatralne dla
młodych widzów,
niespodzianki dla dzieci
i dorosłych, pokaz musztry
paradnej, pokazy cyrkowe
wraz z warsztatami, strefa
smaków Food Trucków,
w której goście będą mieli
okazję spróbować dań
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inspirowanych kulturą
i kuchnią różnych krajów.
Dla najmłodszych Strefa
Dziecka z licznymi
atrakcjami (w tym: zamki
dmuchane, wata cukrowa,
popcorn), którą jak co roku
poprowadzi agencja RAKI.
Darmowy dojazd kolejką
WKD na podstawie opaski
silikonowej wydawanej od 3
czerwca w kasie biletowej
„Mazowsza” w Otrębusach
oraz kasach WKD (Warszawa
Śródmieście, Warszawa
Ochota, Grodzisk Maz.
Radońska) na hasło
RODZINNY PIKNIK Z
ZESPOŁEM MAZOWSZE.
Piknikowy rozkład jazdy
SOBOTA – 15.06.2019
15:00 – 16:00 - „Kulturalne
Eventy” - Spektakl
„ Zaklęta Księżniczka” mała
scena
16:00 – 17:00 - „Roztańczeni
z Mazowszem” duża scena
17:00 – 17:15 - Występ
Szkoły Tańca ABRA STUDIO
duża scena

17:00 – 17:30 - „Mosaic”
dzieciom - pokaz cyrkowy
mała scena
17:15 – 18:00 - Warsztaty
taneczne duża scena
17:35 – 18:15 - Warsztaty
cyrkowe strefa dziecka
18:00 – 18:05- Pokaz tańca
indyjskiego - Katarzyna
Łazarewicz mała scena
18:00 – 19:00 - Koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
przy OSP w Niedrzwicy
Kościelnej duża scena
Występ zakończony
przejściem orkiestry przed
Karczmę Staropolską
18:30 – 19:30 - Występ
kwintetu Art Brass Ensemble
sala kameralna
19:00 – 20:30 - Kapela
Warszawska im. Staśka
Wielanka teren przed
Karczmą Staropolską
20:30 – 22:00 - „Mazowsze”
i Goście duża scena
NIEDZIELA – 16.06.2019
13:00 – 13:45 - Teatrzyk

„Fuzja” - „Słoń Elmer” mała
scena
14:00 – 15:00 - Występ ZPiT
„Pruszkowiacy” duża scena
15:30 – 16:15 - Chór
„Mazowsza” Rozrywkowo
mała scena
16:30 – 17:30 - „Mazowsze”
Symfonicznie duża scena
17:00 – 17:30 - „Mosaic”
dzieciom - pokaz cyrkowy
mała scena
17:30 – 19:00 - Potańcówka
z BIG BAND „Błonie”
teren przed Karczmą
Staropolską
17:35 – 18:15 - Warsztaty
cyrkowe strefa dziecka
19:00 – 20:30 - „Mazowsze”
na finał duża scena
Na wszystkie atrakcje
i koncerty WSTĘP WOLNY!
Wydarzenie zostało objęte
patronatem przez TVP3.
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