Będą Wały w szwach
trzeszczały
Tak hucznego świętowania Dni Morza jeszcze nie było!
Spektakularne widowiska, żywiołowa muzyka, wspaniałe
żaglowce i wielki pokaz sztucznych ogni to tylko mała kropla
w całym oceanie zabawy. Od piątku do niedzieli Wały Chrobrego
staną się imprezową stolicą Polski, a setki tysięcy gości poczują
wielki przypływ radości i wolności. Zapraszamy!

Trzy dni wypełnione po brzegi atrakcjami:
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fantastyczne widowisko muzyczne Chopin na Chopinie,
koncerty Hey i wielu zespołów folkowych i szantowych
parada żaglowców i oldtimerów oraz rejsy wycieczkowe
gorące latynoamerykańskie pokazy taneczne
regaty wioślarskie i zawody sportowe na lądzie
loty balonem na uwięzi i dwa lunaparki dla najmłodszych

Legenda:

Program szczegółowy

10 czerwca (czwartek)
Godzina

Miejsce

17.00 – 21.30

Łasztownia, „Scena
pod Gwiazdami”.
Namiot na końcu
Łasztowni.

„Polska spotyka Irlandię” – koncert z udziałem zespołów muzycznych: „Dervish” (Irlandia), „North Cregg”
(Irlandia), „Sąsiedzi” (Polska), „Dair” (Polska) oraz tanecznych: „Cowhie-Ryan Dancers” (Irlandia), „Reelandia”
(Polska). Koncert pod patronatem: Culture Ireland.

18.00 – 22.00

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

Wieczór latynoamerykański: Tadeusz Wasilewski
(Brzmienie Andów), Grupo Costa, Club Tropican (koncerty DJ i pokazy tańca).

22.00

Wały Chrobrego

„Chopin na Chopinie” - widowisko muzyczne z okazji
Roku Chopinowskiego i rozpoczynającego się w Szczecinie rejsu żaglowca „Fryderyk Chopin” promującego
Polskę w portach Europy w ramach projektu unijnego.
Wykonawcy: Krzysztof Jabłoński (fortepian), Leszek
Możdżer (fortepian), Orkiestra Akademii Beethovenowskiej z Krakowa pod dyrekcją Michała Nesterowicza,
Orkiestra Kameralna Marii Pomianowskiej, Wojciech
Zieliński (muzyka).
Współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna.
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Wały Chrobrego,
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Pokaz sztucznych ogni.

Nazwa wydarzenia

9.00 – 19.30

Teatr Współczesny,
Wały Chrobrego

Konferencja „Wolność i bezpieczeństwo”.

17.00 – 18.00

Wały Chrobrego

Wpłyniecie okrętów Marynarki Wojennej RP i żaglowca
ORP ISKRA.
Powitanie jednostek przez Prezydenta Miasta Szczecin.

11 czerwca (piątek)
Godzina

Miejsce

Nazwa wydarzenia

10.00 – 17.00

Wały Chrobrego,
Łasztownia

Wpłynięcie żaglowców, oldtimerów i jachtów.

15.00 – 16.00

Wały Chrobrego,
akwen wodny

Pokaz działania służb w warunkach zagrożenia terrorystycznego na statku

Muzeum Narodowe,
Wały Chrobrego

Otwarcie wystawy „Z dziejów żeglarstwa polskiego na
Pomorzu Zachodnim”.
Wystawa będzie czynna w terminie: 11.06.2010 31.10.2010

Odra

Rejsy komercyjne na żaglowcach i oldtimerach (konieczny zakup biletu).

Pokład żaglowca
„Zawisza Czarny”,
ul. Jana z Kolna

Wodowanie książki Jana W. Zamorskiego z Kanady
„Z Marią przez życie i oceany czyli opowieści kapitana
Ludomira Mączki”.

16.00 – 18.00

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

Prezentacje zespołów dziecięcych szkół szczecińskich
i placówek kultury.

18.00 – 22.00

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

Wieczór latynoamerykański: koncerty DJ i pokazy
tańca w wykonaniu formacji tanecznych: Reggaeton
Ladies Crew, Latino Vibe, DK Dance. Bicie rekordu
Szczecina w tańcu rueda de casino – prowadzi Buena
Vista Salsa Club.

Łasztownia, „Scena
pod Gwiazdami”.
Namiot na końcu
Łasztowni.

„Baltic Suite” – koncert Baltic Neopolis Orkiestra. W programie także nowe aranżacje utworów z „Kabaretu
Starszych Panów” i utworów, do których słowa napisała
Agnieszka Osiecka.

Łasztownia, „Scena
pod Gwiazdami”.
Namiot na końcu
Łasztowni.

„Scena szczecińska”: koncert zespołu HEY.

16.30

17.00 – 19.30
17.30

19.00

22.00

12 czerwca (sobota)
Godzina

10.00

Miejsce

13 czerwca (niedziela)
Godzina

10.00

Miejsce

Wały Chrobrego,
Łasztownia

Otwarcie pokładów do zwiedzania.

10.00 – 16.00

Łasztownia, namiot

„Z wiatrem i na wodzie” - warsztaty edukacyjne:
„Odra to nie choroba” – z ekologią na Ty,
Nurkowanie z Magazynem Nurkowanie,
Skimboard – sport ekstremalny dla każdego,
Światowy Dzień Wiatru,
Tajemnice akwenów wodnych,
Żeglarska makrama – opowieści o węzłach.

11.00 – 15.00

Odra

Rejsy komercyjne na żaglowcach i oldtimerach (konieczny zakup biletu).

Bazylika, p.w. św.
Jakuba

Msza św. w intencji Ludzi Morza.

12.00 – 17.00

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

„Rejs pełen wrażeń na oceany marzeń” - widowisko
szantowe dla dzieci.
Prezentacje zespołów dziecięcych szkół szczecińskich.

13.00 – 14.30

Wały Chrobrego

Parada młodzieży ze szkół szczecińskich i żeglarskiej
reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships’ Races
2010 - wręczenie nagród za prezentację w paradzie.

16.00

Wały Chrobrego

„Błogosławieni pod żaglami” - nabożeństwo ekumeniczne oraz błogosławieństwo dla jednostek i załóg od
strony wody.

17.30

Odra

Parada oldtimerów i jachtów wokół Wyspy Grodzkiej
– zakończenie VI Zlotu Oldtimerów, pożegnanie
jednostek.

17.00 – 22.00

Łasztownia, „Scena
pod Gwiazdami”.
Namiot na końcu
Łasztowni.

„Sail Szczecin - Płyńmy do Szczecina” – koncert pod
patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i Prezesa Polskiego Radia Szczecin. Wystąpią: Mirosław Kowalewski,
Sławomir Klupś, „Stare dzwony”, „Cztery refy”, „Flash
Creep”, „Formacja”, „Sailor”, „Lemko – Tower”, „Malcziki”.

18.00 – 22.00

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

Wieczór taneczny w stylu zespołów ABBA, QUEEN oraz
„Bal starej płyty” - od rock’n’rolla do disco fever.

12.00

Nazwa wydarzenia

Wały Chrobrego,
Łasztownia

Otwarcie pokładów żaglowców i oldtimerów do
zwiedzania.

12.00 – 13.00

Cmentarz Centralny

Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie
powrócili z morza”.

10.00 – 18.00

Odra

Rejsy dla młodzieży połączone z warsztatami marynistycznymi na pokładach. Rejsy komercyjne na żaglowcach i oldtimerach (konieczny zakup biletu).

12.00 – 17.30

Łasztownia, „Arena
muzyki i tańca”.
Namiot przy Izbie
Celnej.

„Wesoła i ciekawa z Neptunem wyprawa” – widowisko
szantowe dla dzieci. Prezentacje zespołów dziecięcych
szkół szczecińskich.

12.00 – 16.00

Łasztownia,
Nabrzeże Celne

Regaty wioślarskie i zawody sportowe na lądzie: walki
na bomie, przeciąganie liny, skakanie w worku, chodzenie synchroniczne.

12.00 – 20.00

Łasztownia,
Nabrzeże Starówka

„Z wiatrem i na wodzie” - warsztaty edukacyjne:
Przekazanie Muzeum Narodowemu eksponatów wydobytych przez ekipę Magazynu Nurkowanie na Wolinie,
„Odra to nie choroba” – z ekologią na Ty,
Nurkowanie z Magazynem Nurkowanie,
Skimboard – sport ekstremalny dla każdego,
Światowy Dzień Wiatru,
Tajemnice akwenów wodnych,
Żeglarska makrama – opowieści o węzłach.

Nazwa wydarzenia

