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Na wakacje do Wrocławia!

Błogie lenistwo: słońce, plaża, pensjonat… a może aktywnie: łódka, rower, nocleg pod gołym niebem? Nie możesz się
zdecydować: góry czy morze? Odwiedź Wrocław!

Koncerty, festiwale…
Wakacyjne atrakcje Wrocławia rozpoczynają się już 27 czerwca festiwalem Wroc Love Fest. Po raz pierwszy gwiazdą
będzie Ojos de Brujo, hiszpańska gwiazda nuevo flamenco. Festiwal rozpocznie się o godz. 14.00 na wrocławskiej
Wyspie Słodowej. Wystąpią także: Natural Dread Killaz&Riddim Banditz, Oszibarack i Psio Crew. Więcej na:
www.wrockfest.pl.
Kilka dni później, 3 lipca rusza Brave Festival, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Wszystkie modlitwy
świata”. Różnorodne modlitwy będą reprezentowane przez kilkanaście kultów, rytuałów oraz obrzędów z najdalszych
zakątków globu. Koreańska szamanka odprawiająca rytuał nad brzegiem Odry, lamowie tybetańscy sypiący piaskową
mandalę w intencji pokoju, kobiety pustyni z plemienia Tuaregów grające na świętych instrumentach imzad, tancerze z
Indii, zaklinacze deszczu z buszów Tanzanii i kilkanaście innych, fascynujących i zapomnianych obrzędów. Festiwal
potrwa do 11 lipca. Szczegóły na: www.bravefestival.pl.
Z kolei już 27 lipca rozpocznie się 9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty. Główną ideą festiwalu
jest prezentacja bezkompromisowego, nowatorskiego, oryginalnego kina z całego świata. Tegoroczna edycja w dużej
mierze poświęcona będzie kobiecości. Wśród wielu interesujących filmów zobaczyć będzie można m.in.: amerykański
„Mock up on Mu” - jeden z najbardziej elektryzujących przykładów kina found-footage ostatnich lat, „Spyder” eksperymentalny portret kobiecy nakręcony telefonem komórkowym oraz głośny (nagrodzony w ubiegłym roku w
Cannes) filmowy debiut brytyjskiego artysty wizualnego Steve'a McQueena – „Hunger”. Pokazom filmowy
towarzyszyć będą liczne koncerty i ciekawe muzyczne projekty. Szczegółowy program na: www.enh.pl.
Wystawy, pokazy, gry…
Wszyscy, którzy w wakacje odwiedzą Wrocław, powinni obejrzeć wystawę „Europa – to nasza historia”. To
multimedialna podróż po historii zjednoczenia Europy od roku 1947. To także prawie 700 eksponatów wypożyczonych
z blisko 70 europejskich muzeów i od osób prywatnych oraz 450m2 ekranów do projekcji multimedialnych
rozmieszczonych na 2500 m2 Hali Stulecia we Wrocławiu. Wystawa jest tak pomyślana, żeby przyciągnąć uwagę
zarówno tych zwiedzających, którzy pamiętają historię ostatnich dziesięcioleci, jak i tych młodszych, dla których nauka
historii jest nierzadko przykrym obowiązkiem. „Europa – to nasza historia" to opowieść oparta na wspomnieniach
zwykłych ludzi, historia przemian politycznych, ale także kulturowych i obyczajowych. Ekspozycję tworzą plansze,
zdjęcia, projekcje filmowe, symulacje komputerowe i przedmioty, w tym także oryginalne dokumenty. Całość
zaprezentowana jest w niebanalny i interaktywny sposób. Zwiedzający mogą przejść po zbombardowanej Kolonii,
wysłuchać przemówień Churchilla i Marshalla, a także poprowadzić międzynarodowe negocjacje. Mogą także
rozporządzać unijnym budżetem, decydując, na co przeznaczyć wirtualne 100 euro. Wystawa potrwa do 5 sierpnia.
Dodatkowe informacje na: www.wystawa-europa.pl.
Elementem promocyjnym wystawy jest, ciesząca się bardzo duża popularnością, internetowa gra edukacyjna „Europa to nasza historia" (www.gra.terazwroclaw.pl). Gra składa się z dwunastu plansz, które związane są z wybranymi
wydarzeniami z historii Europy. Gracze przechodząc kolejne plansze biorą udział w poszukiwaniach eksponatów
skradzionych z wrocławskiej wystawy. Aby wygrać muszą wykazać się nie tylko sprytem, ale także wiedzą z zakresu
Unii Europejskiej. Zakończenia gry i losowania nagród, w tym MacBooka już za 3 tygodnie.
Do 5 sierpnia będzie można obejrzeć inną wystawę, poświęconą ostatniemu 20-leciu Polski: „Na okrągło: 1989 2009”. To propozycja przyjrzenia się ostatniemu dwudziestoleciu poprzez pryzmat sztuki współczesnej i jej relacji z
trwającym w Polsce dyskursem publicznym. Tytuł „Na okrągło” odnosi się do historycznego wydarzenia, jakim były
obrady Okrągłego Stołu, ale także do powtarzalności historii i monotonii codzienności. Bilety z wystawy „Europa – to
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nasza historia” upoważniają do zakupu ulgowych biletów na wystawę „Na okrągło:1989 – 2009”.
Multimedialna fontanna
Wolny wakacyjny wieczór warto spędzić na Pergoli, gdzie 4 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie multimedialnej
fontanny. Fontanna na Pergoli to niesamowite widowisko działające na wiele zmysłów. Woda wystrzeliwana jest pod
ciśnieniem na imponującą wysokość ok. 40 metrów, a na ekranie wodnym o powierzchni ponad 700 m2 można oglądać
artystyczne animacje wzbogacone muzyką i szumem spadającej wody. Fontanna multimedialna we Wrocławiu jest
jednym z nielicznych projektów tego typu na świecie. Szczegółowy harmonogram pokazów na:
www.wroclaw.pl/m116906/p117086.aspx.
Poza festiwalami, koncertami i wystawami, Wrocław przygotował wiele ciekawych ofert, które pozwolą połączyć
ulubione rozrywki z rozkoszami podniebienia i doznaniami estetycznymi. Każdy, kto kupi bilet na wystawę „Europa –
to nasza historia” może skorzystać z ponad 50 zniżek we wrocławskich restauracjach, pubach i hostelach. W sprzedaży
jest również dostępny tzw. pakiet promocyjny obejmujący, oprócz biletu na wystawę „Europa – to nasza historia”:
voucher, który upoważnia do wstępu do strefy basenów rekreacyjnych Wrocławskiego Parku Wodnego, bilet do
Multikina Pasaż Grunwaldzki na dowolny film z repertuaru bieżącego lub cyklu „Europa, Europa" oraz dodatkowo
bilet wstępu do ZOO.
Wciąż nie masz pomysłu na wakacje? Weź przyjaciół, rodzinę i przyjedź na kilka dni do Wrocławia!
Więcej szczegółów na www.wystawa-europa.pl , www.wroclaw.pl i www.terazwroclaw.pl .
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