7. Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
8 -9 grudnia 2018, godz.11.00-22.00
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy
34
W drugi grudniowy weekend rozpoczynamy na Zamku
Książąt Pomorskich radosne przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia. Już po raz siódmy zapraszamy
dorosłych i dzieci na zamkowe dziedzińce,
przystrojone w pachnące drzewka choinkowe i barwną
iluminację. Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku to
bogaty program artystyczny i liczne stoiska m.in. z
rękodziełem, produktami regionalnymi, ozdobami i
upominkami świątecznymi.
Na dzieci czekać będzie Święty Mikołaj z zaprzęgiem
reniferów, wesoła karuzela wenecka, słodkie łakocie, a
także ciekawe zajęcia – warsztaty tworzenia ozdób
świątecznych i lizaków, malowanie twarzy, konkursy z
nagrodami, wspólne kolędowanie i wiele innych
atrakcji.
Zapraszamy serdecznie! Wprowadzimy wszystkich w
magiczny klimat świąt, pachnących piernikiem,
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08 - 09.12.2018:

Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie
Szczecin

goździkami, cynamonem i kawą, w blasku kolorowych
świateł i przy dźwiękach kolęd.
W tym roku święta zaczynają się na Zamku!
Wstęp na Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku jest
bezpłatny.
Jarmark Bożonarodzeniowy
Dziedzińce Zamku, sobota w godz. 11.00 – 22.00 oraz
niedziela w godz. 11.00 – 20.00
Rękodzieło i ozdoby świąteczne, gastronomia,
pamiątki, zabawki, biżuteria, produkty regionalne, m.in.
miody, pieczywo, przetwory, wędliny, pierniki, sery,
konfitury, słodycze, gorąca kawa i czekolada
Atrakcje
- Zagroda reniferów Świętego Mikołaja
Plac przy Wieży Dzwonów, sobota i niedziela w godz.
12.00 – 19.00
- Karuzela wenecka
Dziedziniec Menniczy, sobota w godz. 12.00 – 21.00 i
niedziela w godz. 11.00 – 19.00
- Malowanie twarzy dzieci
Skrzydło wschodnie (wejście A), hol na parterze,
sobota w godz. 12.00 – 20.00 i niedziela w godz. 11.00
– 19.00
- Fotobudka
Skrzydło wschodnie (wejście A), hol na parterze,
sobota w godz. 16.00 – 19.00 i niedziela w godz. 15.00
– 18.00
- Warsztaty plastyczne dla dzieci – tworzenie ozdób
świątecznych
Skrzydło wschodnie (wejście A), sala 101, I piętro,
sobota w godz. 12.00 – 20.00 i niedziela w godz. 11.00
– 19.00
- Projekcje bajek o tematyce zimowej i świątecznej
Skrzydło wschodnie (wejście A), Kino Zamek, I piętro,
sobota i niedziela o godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 i
19.00
- Słodkie warsztaty dla dzieci – tworzenie lizaków
Skrzydło wschodnie (wejście A), sala 101, I piętro,
sobota i niedziela o godz. 12.00 i 14.00
- Autko – bujak mechaniczny dla dzieci
Skrzydło wschodnie (wejście A), hol na parterze,

sobota w godz. 12.00 – 20.00 i niedziela w godz. 11.00
– 19.00
- Bombka świetlna – iluminacja świąteczna dla
miłośników selfie
Dziedziniec Menniczy
Program artystyczny
Scena na dziedzińcu
8 grudnia (sobota)
11.00 rozpoczęcie Jarmarku, muzyka świąteczna
12.00 przedstawienie wystawców i rękodzielników
13.00zabawy, quizy i konkursy świąteczne, m.in.:
- Żywa choinka
- Mama, tata i ja
- Elfikowy pokaz baniek mydlanych
pokazy tańca w wykonaniu Szkoły Tańca „Sukces”
14.00czytanie bajek przez aktorów teatrów
szczecińskich
15.00świąteczne karaoke – kolędy
16.00spotkanie ze Świętym Mikołajem
17.00zabawy, quizy i konkursy świąteczne, m.in.:
- wyścig zaprzęgów reniferów,
- najdłuższy łańcuch choinkowy,
- „lepienie bałwana”
18.00czytanie bajek przez aktorów teatrów
szczecińskich
19.00list do Świętego Mikołaja
19.30koncert zespołu Retro Gitary
20.30świąteczny pokaz świetlny Led Show
9 grudnia (niedziela)
11.00 czytanie bajek przez aktorów teatrów
szczecińskich
12.00 zabawy, quizy i konkursy świąteczne m.in.:
- wyścig po kule śnieżne,
- test wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych,
- Elfikowy pokaz baniek mydlanych
13.00Świąteczni goście Elemelka – przedstawienie
teatralne
14.00pokaz świątecznej magii – występ magikailuzjonisty
14.30 koncert zespołu „Serduszka”
15.00spotkanie ze Świętym Mikołajem
16.00bożonarodzeniowe kalambury
16.30Świąteczne rapowanie w wykonaniu młodych
szczecińskich muzyków
17.30czytanie bajek przez aktorów teatrów
szczecińskich

18.30świąteczny pokaz świetlny Led Show
19.00koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i
Tańca „Szczecinianie”
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w programie.
Wydarzenie organizowane jest przy finansowym
wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego.
Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Partnerzy: Województwo Zachodniopomorskie i
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Szczecinie
Źródło: https://www.facebook.com/pg/zamek.szczecin/events/?ref=page_internal
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