
Lubisz  aktywnie i twórczo spędzać czas?  Nie zostawaj w domu, przyjdź do Poznańskiej 
Akademii Senioralnej, na Jeżycach, gdzie bezpłatnie i bezpieczne w miłej i swobodnej 
atmosferze, spędzisz kilka godzin w ciągu dnia, na ciekawych zajęciach, spotkaniach i 
warsztatach. w niekonwencjonalnych dużych wnętrzach Jeżyckiego Centrum Kultury – tj. w 
salach Galerii Sztuki, w Klubie Artystycznym oraz na salach wykładowych.

Zajęcia całkowicie bezpłatne - Zapraszamy już od lipca !!!: 
Więcej szczegółów oraz zapisy do grup na poszczególne zajęcia pod nr tel. 695596150
Ilość miejsc ograniczona!!

Informacje o Jeżyckim Centrum Kultury są dostępne na:
www.jck-poznan.pl lub na Facebooku

Harmonogram Lipiec 2020 Zajęcia w ramach ścieżki muzycznej

Zajęcia odbywają. w godz. Od 12.00-15.30 z przerwami na ciepły posiłek, kawę herbatę, 
słodki poczęstunek i czas wolny - w naszym ogródku.

Pod tytułem : „O muzyce przy muzyce” Podczas zajęć w formie prelekcji zostanie 
przybliżony i promowany dorobek muzyczny lat 60., 70. i 80. i później w trakcie koncertu 
na żywo  lokalni wykonawcy młodego i starszego pokolenia zaprezentują  swój talent i 
pasje muzyczne.

6 lipca to program Stanisław Moniuszko na 
wesoło, wystapią Sławomir Jaślar, Piotr 
Rubczak, Sebastian Baniakowski

13 lipca - muzyka filmowa to nie tylko Enio 
Moriccone  W części koncertowej zaprezenuje 
się mający wieloletnie doświadczenie w 
taperowaniu ( graniu na pianinie do niemych 
filmów) - Piotr Wiza.

20 lipca - Czy go jeszcze pamiętamy ? Krzysztof 
Klenczon w studio i na estradzie. Zaśpieają
Jego kompozycje z okresu Czerwonych Gitar,T 
rzch Koron -Wojtek Szopka, Piotr Kuhen i Darek 
Grzegorski . O bracie powie też osobiste 
przemyślenia, siostra, Hanna Klenczon.

27 lipca - Filipinki to my, historia wokalnego 
zespołuznanego w latach 60. tych. Prezentacji 
dokona Bogusław  Graliński..

W następnych miesiącach spotkania dotyczyć 
będą następujących tematów
Poznaniacy na festiwalach Jarocińskich , Spojrzenia nie tylko na TEY a,  Poznaniacy

http://www.jck-poznan.pl


pamiętają Presleya,  Jeżycke Dni Gitarowe w ramach Akademii Gitary
 Poeci Bob Dylan i Andrzej Jawień (Karol Wojtyła). Co ich łączy.?, Bardzo szerokie pojecie
muzyka biesiadna. O niej porozmawiamy ze Zbignieem Górnym, a po niej koncert z cyklu
Śpiewajmy razem w wyk. Wojtka Szopka.


