Program Święta Hal Targowych w Gdyni, 30 września 2017


udział bezpłatny we wszystkich propozycjach wydarzenia

9:30-10:30 II Mistrzostwa Śniadaniowe Hal Targowych - prowadzi Arkadiusz Brzęczek
9:45-15:00 Hale muzyczne - występy LIVE - Witulski Jazz Trio - ok. 15-20 min, przerwy między
wydarzeniami, scena przed Halą Łukową
10:00-12:00 Warsztaty kreatywny z malowania T-Shirtów oraz ekotoreb - malowanie w nurtach
awangardy, w tym ekspresjonizmu, konstruktywizmu, kubizmu oraz minimalizmu (inspiracje Kazimierz
Malewicz, Władysław Strzemiński, Paul Klee) autorskie prowadzenie warsztatów - Olga Obst
10:30-14:00 Warsztat Fotograficzny - "Portret z warzywem", prowadzenie fotograf konceptualny
Krzysztof Winciorek, Studio Tekla, miejsce - Atelier w podziemiu Hali Łukowej (BOX. 303)
11:00-12:15 "Mistrzowskie Kanapki - Gdynia 2017" - początek prezentacji najlepszych gdyńskich
kanapek przygotowanych specjalnie na konkurs przez szefów gdyńskich restauracji, po prezentacji
zaproszenie do degustacji kilku wybranych propozycji - prowadzenie Krzysztof Dąbrowski
12.00-14.30 Loteryjka Kreatywna - każdy los wygrywa, atrakcyjne nagrody! (udział w loteryjce po
okazaniu paragonu lub paragonów z zakupów na Halach na minimum 50 zł oraz po wypełnieniu
krótkiej ankiety)
12:15-13:15 - Spacer Architektura i Kulinaria - spacer z atrakcjami, w tym scenka historyczna z
udziałem aktorów, kilkanaście punktów degustacyjnych, opowieści z historii hal - prowadzenie
Arkadiusz Brzęczek

12:30-14:00 Autorski pokaz kulinarny Diany Volokhowej - "desery z czterech stron świata",
z udziałem także znanych gdyńskich sportowców, w tle muzyka LIVE, komentarz Krzysztof Dąbrowski
14:00-14:30 Spotkanie z Rafałem Ostrowskim, aktorem, solistą Teatru Muzycznego w Gdyni,
występy m.in. w musicalach: "Skrzypek na dachu" (Karczmarz), "Shrek" (Shrek), "Lalka" (Wokulski),
"Piotruś Pan" (Pan Darling, Kapitan Hak - rozmowę poprowadzi Krzysztof Dąbrowski
14:30-15:30 Hale Filmowe, przegląd kina społecznego, w tym filmy poświęcone Gdynianom, ludziom
morza, artystom, kombatantom wojennym, prowadzenie Aleksander Gosk (BOX 303)
ponadto w programie: wystawa 80 lat Hal Targowych, akcja - kreacja - tworzymy Mini Muzeum Hal
Targowych (BOX 302), wystawa fotografii laureatów konkursu "Zakupy z ludzką twarzą" (2015-2016)

