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Już dziś zaczyna się Festiwal Wielokulturowy – Kraków Miejsce
Spotkań. Weź udział za darmo!
KULTURA

24 listopada 2019

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


Kraków to miasto o wielokulturowym dziedzictwie i codzienności. Jak wraz z „nowymi krakowianami”
zmienia się nasze miasto i co zyskuje? Na to pytanie poznamy odpowiedź w trakcie Festiwalu



Międzykulturowego Kraków Miejsce Spotkań, organizowanego przez Willę Decjusza.



Przypominamy: ośmiodniowe święto wielu kultur w naszym mieście to kilkadziesiąt wydarzeń w których
udział może wziąć każdy, bez względu na wiek czy narodowość.



Od 24 listopada do 1 grudnia w różnych częściach miasta odbywać się będą spotkania adresowane do


dzieci, młodzieży i dorosłych, polsko- i obcojęzycznych, które umożliwią wspólną podróż po kulturalnej
mapie świata.
Krakowianie pochodzący z Indii, Taiwanu, Chin, Meksyku czy Wenezueli przeniosą uczestników place
zabaw innych części świata i zaproszą do wspólnej zabawy.

Już dziś zaczyna się Festiwal Wielokulturowy – Kraków
Miejsce Spotkań. Weź udział za darmo!
Dziś kończy się ważny remont i…
zaczyna nowy. Zmiany w
komunikacji miejskiej!

– Festiwal to okazja do ważnych debat, ale także okazja, aby wspólnie zaśpiewać, zatańczyć i tra ć do
serc smakoszy wielonarodowych kuchni oraz odświeżyć i zaprezentować polskie zwyczaje. Ponadto w
programie są m.in. gry miejskie, lekcje chińskiego tańca Han, warsztaty origami, lekcje gry na

Medale Świętego Jerzego przyznane
[zdjęcia]

tradycyjnych instrumentach czy warsztaty lingwistyczne w kilkunastu językach – mówi prof. Dominika
Kasprowicz, Dyrektorka Instytutu Kultury Willa Decjusza.
Festiwal Wielokulturowy – Kraków Miejsce Spotkań to gry, zabawy i tańce, a także niezwykłe wystawy i
koncerty na terenie całego miasta, w których można uczestniczyć za darmo.

POPULARNE WPISY

Aby wziąć udział w wydarzeniach należy jedynie zarejestrować się na stronie internetowej
www.willadecjusza.pl. Więcej informacji także w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/Decjusz/

Krakowanie ciągle mają z tym problem… Gdzie
wyrzucić karton po pizzy? Tak segregujemy odpady!
″Pieniądze, dziwki, alkohol″…
Szokujące wyznania księdza w
Krakowie [wideo]
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30 artystów Piwnicy pod Baranami zaśpiewa
w Krakowie! [wideo]

Dzieje się w Krakowie! Dziś warto zajrzeć w
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