
17 – 24.08.2019

Tydzień atrakcji podczas 

Środa 21.08

17.30 Wykład o zdrowiu – „Prozdrowotne aspekty 
uprawiania tenisa stołowego” – poprowadzi Szymon 
Galas doktorant poznańskiej AWF

18.30 Spotkanie z pasją – rozmowa z Jackiem 
Wazelinem – poprowadzi Jagoda Ignaczak

18.30 Joga w plenerze

21.00 Milonga
Tango – wernisaż fotografii Małgorzaty Sobczak

CzwarTek 22.08

18.00 Wykład o zdrowiu – „Dieta i suplementacja 
dla aktywnych” – poprowadzi Karol Apell – trener 
i doradca żywieniowy 

18.30 Joga w plenerze

19.30 Spotkanie z pasją – rozmowa z Yesid Samir 
Puello Chala – poprowadzi Jagoda Ignaczak

20.00 wieczór rock & roll 

PiąTek 23.08

18.00 Wykład o zdrowiu – „Czas wolny, a zdrowie 
psychiczne w XXI wieku” – poprowadzi Szymon Galas 
doktorant poznańskiej AWF

18.30 Joga w plenerze

19.30 „Próba generalna” program artystyczny 
przygotowany przez uczestników warsztatów DfP 
Disco Show

SoboTa 24.08

Pokaz finałowy na dziedzińcu Urzędu Miasta

SoboTa 17.08

19.00 Mandalas – wernisaż wystawy malarstwa 
poznańskiej artystki Ewy Nowackiej- Piechowiak 

Mandala Dance – energetyczny pokaz tańca 
absolwentów i studentów AWF

20.00 oficjalne otwarcie 
Disco Party lata 80/90 poprowadzi Maciej „Gleba” Florek

Niedziela 18.08

10.00 – 18.00 
Mandala for Peace – wspólne rysowanie 
(dzieci i dorośli) kolorową kredą gigantycznej mandali 
dla pokoju na świecie

18.00 Wykład o zdrowiu – „Urazy stawów – profilaktyka 
i leczenie” – załoga TO BE FIT rehabilitanci oraz 
fizjoterapeuci

18.30 Joga w plenerze

19.00 Spotkanie z pasją – rozmowa z Gosią Mielech 
– poprowadzi Jagoda Ignaczak

20.00 wieczorne tańce folkowe

PoNiedziałek 19.08

18.00 Wykład o zdrowiu – „Regeneracja po wysiłku” 
– załoga TO BE FIT rehabilitanci oraz fizjoterapeuci

18.30 Joga w plenerze

19.00 Spotkanie z pasją – rozmowa z Pauliną 
Wycichowską – poprowadzi Jagoda Ignaczak

20.00 latynowskie rytmy – poprowadzi Yesid Samir 
Puello Chala

wTorek 20.08

18.00 Wykład o zdrowiu – „Mięśnie rdzenia jako 
podstawa każdej aktywności fizycznej”– prowadzi 
Karol Appel- trener i doradca żywieniowy

18.30 Joga w plenerze

19.00 Spotkanie z pasją – rozmowa z Maciejem 
„Glebą” Florkiem – poprowadzi Jagoda Ignaczak

20.30 Plenerowe kino tańca “Girl” reż. Lukas Dhont

na wszystkie

wydarzenia


