Plac Wolności
20 listopada – 26 grudnia

11:00-21:00

Kiermasz handlowy Betlejem Poznańskie 2021
Otwarcie Betlejem Poznańskiego 2021 na Placu Wolności

20 listopada (sobota)

17:00

24 listopada (środa)

17:00–20:00

Fundacja Akceptacja,Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
#Pozarządowypoznań

25 listopada (czwartek)

17:00–21:00

Christmas Silent Disco

26 listopada (piątek)

19:00

Zimowe Fire Show

1 grudnia (środa)

17:00

Fundacja Aitwar, Cil Kopernika, Fundacja Poznańczycy
#Pozarządowypoznań

2 grudnia (czwartek)

17:00–21:00

Christmas Silent Disco
Rozświetlenie Miejskiej Choinki

3 grudnia (piątek)

17:00

8 grudnia (środa)

17:00 – 21:00

Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc” #Pozarządowypoznań

9 grudnia (czwartek)

17:00–21:00

Christmas Silent Disco

10 grudnia (piątek)

15:00–21:00

Betlejem z Bread Of Life
koncerty, animacje, zbiórka charytatywna

11 grudnia (sobota)

12:00–21:00

Dzień z Hospicjum Palium
koncerty, animacje, zbiórka charytatywna

12 grudnia (niedziela)

11:00–20:00

Otwarte Serca-Pomocne Dłonie
koncerty, animacje, zbiórka charytatywna

15 grudnia (środa)

17:00–19:00

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej Creo #Pozarządowypoznań

17:00

Koncert Szkoły Muzycznej I Stopnia z Tarnowa Podgórnego

16 grudnia (czwartek)

17:00–21:00

Christmas Silent Disco

17 grudnia (piątek)

15:00–21:00

Dobro ogrzewa serce.
Dzień z Fundacją Niesiemy Nadzieję

18 grudnia (sobota)

11:00–13:00

„Zabytkowy Ogórek MPK” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

19 grudnia (niedziela)

14:00

MotoGwiazdory

18:00

Poznań Silent Night – Christmas Silent Disco

11:00–13:00

„Zabytkowy Ogórek MPK” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

13:00

5 urodziny – Centrum Inicjatyw Rodzinnych

14:00

AutoGwiazdory

17:00

Społeczne kolędowanie na Betlejem Poznańskim

22 grudnia (środa)

17:00–19:00

Fundacja Aitwar #Pozarządowypoznań

23 grudnia (czwartek)

17:00–21:00

Christmas Silent Disco

1–23 grudnia

Skrzynia na listy do Gwiazdora
dostępna w Centrum Inicjatyw Rodzinnych

www.betlejempoznanskie.pl
Organizatorzy

Partnerzy

Rynek Łazarski
Karuzela na Rynku Łazarskim – bezpłatnie

4–19 grudnia
12:00-21:00

„Świąteczne Kolędowanie” – występy lokalnych artystów

4 grudnia (sobota)
11:00

Koncert Wujka Ogórka

11:45

Prezentacje artystyczne MDK nr 3, koncert Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego Wielkopolanie, zespół taneczny Fiki Miki

12:30

„Zaczytana przerwa” w wykonaniu uczniów LO nr 2
– projekt na temat drzew w kulturze słowiańskiej

13:00

Prezentacje taneczne grup z MDK nr 1
Prezentacje artystyczne Klubu Krąg
Koncert Zespołu Pasja – piosenki o Poznaniu

14:00–15:00

5 grudnia (niedziela)

Kiermasz handlowy Betlejem Poznańskie 2021

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

15:00

Finał gry miejskiej

15:30

Koncert: Marta Podulka

17:00

Otwarcie Rynku Łazarskiego, Inauguracja Betlejem Poznańskiego 2021
na Rynku Łazarskim, Wręczenie nagrody Człowiek Roku Łazarza

17:20

Koncert: Gospel Joy

18:30

Świąteczny worek z niespodziankami do wygrania

20:00

Koncert: Dagadana

12:00–15:00

Mikołajkowa niedziela w strefie rodzinnej
• spotkanie ze Świętym Mikołajem (12:00–15:00)
• piernikowe warsztaty
• dawny Łazarz – prezentacja zdjęć i pocztówek z Łazarza
• warsztaty robienia ozdób świątecznych
• świąteczno-zimowe miganie – warsztaty polegające na nauce języka migowego
na bazie piosenek związanych ze świętami i zimą
• kącik pisania listów do świątecznych bohaterów i świąteczny worek
z niespodziankami do wygrania
• zdjęcia świąteczne
• ciepły poczęstunek

11 grudnia (sobota)

15:00–18:00

Weekend pod znakiem tradycji w strefie rodzinnej
• spotkanie z poznańskim Gwiazdorem
• kreatywna przestrzeń w tradycyjnym klimacie – animacje dla najmłodszych
w wielkopolskim stylu
• warsztaty tradycyjnych ozdób świątecznych
• Graj Dudka, graj! – spotkanie z dudziarzem – wielkopolskie pastorałki i kolędy
• warsztaty robienia ozdób świątecznych
• kącik pisania listów do świątecznych bohaterów i świąteczny worek
z niespodziankami do wygrania
• zdjęcia świąteczne
• ciepły poczęstunek

12 grudnia (niedziela)

12:00–15:00

Weekend pod znakiem tradycji w strefie rodzinnej
• spotkanie z poznańskim Gwiazdorem
• Kreatywna przestrzeń w tradycyjnym klimacie – animacje dla
najmłodszych wielkopolskim stylu
• Graj Dudka, graj! – spotkanie z dudziarzem – wielkopolskie pastorałki i kolędy
• warsztaty robienia ozdób świątecznych
• świąteczno-zimowe miganie – warsztaty polegające na nauce języka migowego
na bazie piosenek związanych ze świętami i zimą
• kącik pisania listów do świątecznych bohaterów i świąteczny worek
z niespodziankami do wygrania
• zdjęcia świąteczne
• ciepły poczęstunek

18 grudnia (sobota)

15:00–18:00

Weekend pod znakiem integracji w strefie rodzinnej
• spotkanie z Dziadkiem Mrozem
• międzykulturowe warsztaty plastyczne
• muzyczne spotkanie z Wujkiem Ogórkiem
• łazarskie kolędowanie dziecięce
• kącik pisania listów do świątecznych bohaterów i świąteczny worek
z niespodziankami do wygrania
• zdjęcia świąteczne
• ciepły poczęstunek

12:00

19 grudnia (niedziela)

MotoGwiazdory

13:30–14:30

„Zabytkowy Ogórek MPK ” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

12:00–15:00

Weekend pod znakiem integracji w strefie rodzinnej
•
•
•
•

spotkanie z Dziadkiem Mrozem
międzykulturowe warsztaty plastyczne
stoisko edukacyjno-warsztatowe dotyczące niepełnosprawności
świąteczno-zimowe miganie – warsztaty polegające na nauce języka migowego
na bazie piosenek związanych ze świętami i zimą
• kącik pisania listów do świątecznych bohaterów i worek z niespodziankami
do wygrania
• zdjęcia świąteczne
• ciepły poczęstunek
12:00
13:30–14:30

AutoGwiazdory
„Zabytkowy Ogórek MPK” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

www.betlejempoznanskie.pl
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Park Kasprowicza
(przy Arenie)
10-19 grudnia

12:00–21:00

Kiermasz handlowy Betlejem Poznańskie 2021

10 grudnia (piątek)

16:00–19:00

POZnańIceFestival – konkurs „małej rzeźby”

11 grudnia (sobota)

12:00–18:00

POZnań Ice Festival – speed ice carving

12 grudnia (niedziela)

9:00–17:00

POZnańIceFestival – konkurs główny

11:00–15:00

POZnańIceFestival – rzeźbienie w lodzie | warsztaty dla dzieci

16:30–18:30

„Świąteczne Warsztaty” – tworzenie ozdób choinkowych

16:30–18:30

„Śnieżne Bańki” – animacje

12:00–14:00

„Spotkanie z Elzą i Olafem” – animacje i zabawy

17 grudnia (piątek)

18 grudnia (sobota)

13:00

19 grudnia (niedziela)

MotoGwiazdory

15:00–17:00

„Zabytkowy Ogórek MPK” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

12:00–14:00

„Spotkanie z Elzą i Olafem” – animacje i zabawy

15:00–17:00

„Zabytkowy Ogórek MPK” i spotkanie z Balonową Wróżką oraz Elfem

13:00

AutoGwiazdory

www.betlejempoznanskie.pl
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Przyjedź Bimbą!
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