Seniorze, przed nami Siódmy Katowicki Dzień Seniora.
W ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej miasta Katowice Prezydent Miasta Katowice –
Pan Marcin Krupa serdecznie zaprasza wszystkich katowickich seniorów do udziału w corocznie
organizowanej i finansowanej przez miasto Katowice imprezie pn. „Katowicki Dzień Seniora”.
Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. na katowickim Rynku, w godzinach 11:00 –
14:00, ale już od 24 września (sobota) rozpoczniemy świętowanie imprezami towarzyszącymi.
Jak co roku, celem spotkania będzie wspólne, radosne zamanifestowanie aktywnej obecności seniorów
w przestrzeni naszego Miasta.
W trakcie obchodów 26 września, w atmosferze wspólnej zabawy przewidujemy szereg niespodzianek,
występów artystycznych, konkursów oraz drobny poczęstunek.
Harmonogram Siódmego Katowickiego Dnia Seniora:
10.30 – 11.00 – Promocja wydarzenia - oprawa muzyczna DJ oraz pierwsze działania aktorów szczudlarzy.
11.00 -11.15 - Uroczyste rozpoczęcie z udziałem władz Miasta Katowice.
11.15 - 11.40 - Zespół folklorystyczny „PODLESIANKI” pod patronatem MDK „Katowice-Południe”- występ
artystyczny.
11.40 – 12.15 - Piosenki zespołu ABBA zaśpiewają artyści Agencji theART.
12.15 – 13.15 - Piosenki zespołu Czerwone Gitary zaśpiewa Mateusz Gancarczyk.
13.15 – 13.45 - Piosenki zespołu Boney M zaśpiewają artyści Agencji theART.
13.50 – 14.00 - Uroczyste zakończenie imprezy.
Przez cały czas trwania imprezy będzie możliwość zapoznania się z ofertą Partnerów Programu
„Katowicka Karta Mieszkańca” oraz pokazami Gości (Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji,
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), a artyści z Teatru Gry i Ludzie
przeprowadzać będą animacje.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE - WSTĘP WOLNY dla katowickich seniorów:
24 września (sobota) w siedzibie Teatru Bez Sceny, ul. 3 Maja 11 w Katowicach:
 godzina 17:00 – „Piosenki o miłości” – koncert,
 godzina 18.15 - „Czarny miś” – koncert.
25 września (niedziela) seans filmowy w kinie Światowid, ul. 3 Maja 7 w Katowicach:
 godzina 18.00 - film „Powodzenia, Leo Grande".

26 września (poniedziałek) w siedzibie Teatru Bez Sceny, ul. 3 Maja 11 w Katowicach:
 godzina 17.00 tragikomedia „TĘSKNOTA" - spektakl Teatru Bez Sceny.
Nie obowiązują zapisy oraz rezerwacje BILETÓW – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Realizatorem zadania na zlecenie miasta Katowice jest Stowarzyszenie FAMI.LOCK, wyłonione w drodze
otwartego konkursu ofert.
Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy!

