GRA PLANSZOWA LATA Z ESTRADĄ: KULTURA W KLIMACIE
ESTRADA POZNAŃSKA PRZEDSTAWIA EKOLOGICZNĄ
GRĘ PLANSZOWĄ
Z okazji startu czwartej odsłony projektu Lato z Estradą, wspólnie z ilustratorem Tomaszem Pieńczakiem (@TPIENCZAK) przygotowaliśmy rodzinną grę planszową nawiązującą do głównego tematu inicjatywy: Kultura w klimacie.
Stworzona z materiałów ekologicznych gra to nowa wariacja w temacie dobrze znanego memory.
Zawiera ilustracje nawiązujące do głównego motywu projektu Lato z Estradą oraz nowe kafelki:
premie i bomby. Dzięki temu dobrze znana rodzinna zabawa staje się jeszcze bardziej ekscytująca.
Gra przeznaczona jest dla uczestników od trzech lat. Składa się z 40 kart, a czas rozgrywki zajmuje
około piętnastu minut.
Gra Lato z Estradą posiada certyfikat FSC, który potwierdza, że przy jej produkcji wykorzystano surowce przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych.
Grę można zakupić za 30 PLN w Kinie Muza oraz w punktach PLOTu: na Starym Rynku oraz dworcu
Poznań Główny od 5 sierpnia 2020. Kupując grę można wesprzeć kulturę w Poznaniu – dziękujemy!
To nie pierwsza niespodzianka związana z tegoroczną odsłoną Lata z Estradą. Projektowi towarzyszy również ekologiczny przewodnik online “Ty też możesz uratować planetę”, który napisała
dla nas aktywistka ekologiczna Areta Szpura. Przewodnik, który można za darmo pobrać ze strony
Estrady, jak i Lata z Estradą wyjawia w jaki sposób możemy przyczynić się do zmiany i od czego
zacząć bycie eko.
Czwarta edycja Lata z Estradą trwa do 20 września. W harmonogramie bezpłatnych wydarzeń dla
całej rodziny znajdują się warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, mini koncerty oraz plenerowe
projekcje filmowe.
Program, jak i zasady bezpieczeństwa i regulamin dostępne są w całości na stronie dedykowanej
projektowi: latozestrada.poznan.pl
Polecamy pobrać książeczkę programową oraz plakat narysowany przez Tomasza Pieńczaka.
IV edycja Lata z Estradą kontynuuje działalność kulturalną Estrady Poznańskiej w przestrzeniach
publicznych dzielnic Poznania, w których brakuje ośrodków kultury i ogólnodostępnej oferty kulturalnej.
W WAKACJE 2020 ZNALEŹĆ NAS MOŻNA TU:
Osiedle Piątkowo, Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Osiedle Strzeszyn, Osiedle Kiekrz, Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Osiedle Szczepankowo – Spławie – Krzesinki, Osiedle Fabianowo-Kotowo, Osiedle Świerczewo, Osiedle Górczyn.

DO ZOBACZENIA!

