FOLKOWY PORT ŁÓDŹ
Na koniec czerwca, jak co roku zagości w Łodzi tętniący kolorami i muzyką festiwal FOLKOWE
INSPIRACJE. Od soboty 29 czerwca będzie można wziąć udział w wielkim święcie folku i kultury grup
etnicznych z całego świata! Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE
jest wydarzeniem wyjątkowym w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Łodzi, którego pozytywna
energia jak magnes przyciąga z roku na rok nowych odbiorców.
Od dziewięciu lat organizatorami imprezy są Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją
Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, przy udziale wielu partnerów.
Przez osiem dni (29.06-6.07) Łódź i region opanuje międzynarodowa fiesta, pełna muzyki, sztuki i zabawy.
Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, międzynarodowe koncerty,
debatę młodzieżową, pokazy mody, wystawy, spektakle, instalacje artystyczne oraz gry, zabawy i jarmark
rzemiosł. W sumie na program IX Folkowych Inspiracji złoży się 25 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych.
W tegorocznej edycji swoje kultury przybliżać nam będą artyści z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu,
Uzbekistanu, Słowenii, Palestyny, Gruzji, Turcji, Czech, Holandii, Włoch, Mołdawii oraz Polski.
Pierwsze festiwalowe wydarzenia odbędą się w Porcie Łódź (Pabianicka 245). W sobotę (29 czerwca)
od godziny 13.00 na wszystkich chętnych będą czekały animacyjne atrakcje. Dobra zabawa to podstawa!
A jeszcze lepsza, jeśli możemy poznać w niej coś nowego, np. trochę tradycji. W myśl tej idei, podczas
tradycyjnych gier i zabaw, warsztatów dla dzieci i konkursów pokażemy Wam jak bawić się na folkowo.
W Centrum zagości także jarmark tradycji różnych narodów świata w formie warsztatów rękodzielniczych.
WSZYSCY GRAMY W FOLK! to międzynarodowy koncert, w którym swoje atrakcyjne programy
zaprezentują uczestnicy festiwalu z różnych stron świata. Na scenie pojawią się tancerze i wokaliści,
którzy zachwycą publiczność swoimi barwnymi strojami, bogatą muzyką i różnorodnym repertuarem.
Start godz. 15.00. Nie można tego przegapić! A mówiąc o strojach przygotowaliśmy także coś dla wielbicieli
mody i designu. Od godziny 17.00 FOLK FASHION, czyli pokaz mody młodych projektantów mody
i designerów inspirujących się folklorem i wzorami etnicznymi, charakterystycznymi dla różnych narodów.
W tych prezentacjach warto też zwrócić uwagę na detal, jak biżuteria artystyczna, czy nakrycia głowy.
Zapraszamy! Folkuj po łódzku!

