Gospodarz i partnerzy: Miasto Katowice
Lokalizacja: Rynek
Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Poniedziałek (27.06):
12.00-16.00 – Bezpiecznie w Katowicach
Policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji oraz
funkcjonariusze Straży Miejskiej będą udzielali uczestnikom festynu porad profilaktycznych z
zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz podczas wypoczynku letniego. Dla najmłodszych
przygotowane są liczne zabawy edukacyjne, grupowe kolorowanie czy oglądanie filmów
profilaktycznych. Dzieci będą mogły samodzielnie pobrać odciski palców i dłoni, nauczyć się z zasad
bezpiecznego poruszania po drodze, oraz „odnaleźć” w tłumie maskotkę katowickiej Policji
(Sznupka) czy Straży Miejskiej (Rysia), aby przybić z nim „piątkę”. Najwytrwalszym wręczane
zostaną drobne upominki w postaci słodyczy i gadżetów. Zostanie utworzona także zostanie
specjalna strefa „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska”, w czołowa śląska załoga rajdowa Jarosław i Marcin Szeja będą prowadzić działania dydaktyczne dla młodzieży związane z
bezpiecznym prowadzeniem samochodu oraz bezpiecznym poruszaniem się po drodze – z
naciskiem na pieszego i rowerzystę. Będzie też okazja przyjrzeć się samochodowi rajdowemu z
bliska i otrzymać odblaski, które skutecznie poprawiają widoczność na drodze pieszego czy
rowerzysty. Impreza na Rynku inauguruje akcję Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska. Strefa
bezpieczeństwa będzie pojawiać się w tym roku również przy okazji innych miejskich wydarzeń.

Środa (29.06):
18.30 – Boogie Boys
Od początku istnienia datowanego na rok 2002 odwiedzili niemal wszystkie kraje europejskie plus
kilka na innych kontynentach. W swoim dorobku mają trzy studyjne albumy, a ich koncerty cieszą
się wyjątkową popularnością wszędzie tam gdzie się pojawią. Koncertowali u boku wielu gwiazd
(jako support lub back-up band):, Shakin’ Stevens, Ray Manzarek (The Doors), Eric Burdon (The
Annimals), Chris Barber, Phill Guy, Studebaker John, James Harman, Rod Piazza, Big Bill
Morgenfield, The Mofo Party Band, Mike Sanchez, Ana Popovic.
W lutym 2009 Boogie Boys jako jedyny zespół spoza USA został finalistą największego bluesowego
konkursu na świecie "International Blues Challenge – Memphis, USA”. W lipcu 2009 ukazał się ich
album „HEY YOU!”, potem trasa koncertowa w Kanadzie, w tym koncerty na największych
festiwalach: „Montreal Jazz Festiwal”, „Mont- Tremblant Blues Festival” oraz „Quebec City Music
Festival”.
20.00 – Rita Pax

Rita Pax to zespół ludzi, którzy całe życie robią i grają muzykę, założony w 2012 roku przez Paulinę
Przybysz, wraz z czołowymi muzykami polskiej sceny alternatywnej. W skład zespołu weszli muzycy
znani z wielu składów koncertowych, m.in. Brodki, Mroza, Łąki Łan, Ani Rusowicz czy Edyty
Bartosiewicz. Kasia Piszek – instrumenty klawiszowe i śpiew, Piotr Zalewski – gitara basowa, Paweł
Zalewski – gitary, Jerzy Markuszewski – perkusja i oczywiście Paulina Przybysz na wokalu. Projekt
Rita Pax powstał jako pole do wyrażania ich własnych fascynacji muzycznych – pełen inspiracji
rockiem lat 60-tych, psychodelią i soulem, a to wszystko przefiltrowane przez współczesną
wrażliwość i instrumentarium.

Potańcówki
Strefa centrum w samym sercu miasta przez 9 dni zamieni się w najbardziej gorący parkiet. Nie masz
planów na wieczór? Chcesz zatańczyć na rynku? Zapraszamy na cykl imprez, na których nauczymy Cię
podstawowych kroków, będziesz mógł zobaczyć pokazy oraz przede wszystkim… potańczyć i dobrze
się bawić!
24.06 – pierwsza potańcowka - salsa, bachata, kizomba
25.06 – potańcówka w kubańskich rytmach + rueda rekord – salsa
26.06 – potańcówka w rytmach bachaty i sensual impro
27.06 – złota era swinga – potańcówka swing, lindy hop, rock&roll
28.06 – bity rodem z Afryki – potańcówka kizomba & urban kizz
30.06 – sensualna potańcówka - bachata, kizomba, zouk
01.07 – gorący latino piątek – potańcówka salsa, bachata
02.07 – Havana przenosi się do Katowic - potańcówka salsa
03.07 – wielka taneczna integracja – potańcowka salsa, bachata, kizomba, zouk
Udział w imprezach jest bezpłatny.
Tańczymy każdego dnia między 18:00, a 22:00.

