Urodziny Piasków 2018
Nadszedł ten niezwykły czas! Świętujemy kolejne ,,Urodziny Piasków", które odbędą się 8 września 2018 roku na
Stadionie K. S. Górnik - Piaski (przy ul. Mickiewicza). W rozwinięciu artyułu przedstawiamy Wam szczegółowy
harmonogram, licząc, że każdy znajdzie coś dla siebie! Wystąpią Cienie, Wanda i Banda a także MROZU! Bądźcie
z nami w tym szczególnym dniu!

Kochani, co na Was czeka już 8 września?
O godz. 16:00 wystąpi zespół folklorystyczny prezentujący tradycyjne obrzędy dożynkowe. W tym dniu nie może
również zabraknąć ,,Narodowego Czytania" objętego honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą
przewidzianą na kulminację akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Tegoroczna odsłona ,,Narodowego Czytania"
jest szczególna, gdyż odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak w zeszłym roku
akcję organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, zapraszając do udziału znane osobistości z Czeladzi. Na
czytanie Przedwiośnia zapraszamy o 17:15. O godzinie 18:00 rozpoczynie się blok koncertowy. Pierwszym zespołem
jaki zaprezentuje się na naszej ,,Piaskowej" scenie będzie lokalny zespół rockowy CIENIE. Również mocnym akcentem
rozpocznie swój występ o godzinie 19:00 WANDA I BANDA. Gwiazdą wieczoru, występującą o godzinie 21:00 będzie
MROZU, którego hity ,,Miliony monet", ,,Bo jak nie my to kto?" wciąż królują na listach przebojów.
Ponadto przygotowaliśmy dla Was dużo atrakcji dla dzieci. Lunapark, rozgrywki sportowe z MOSIREM, animacje,
malowanie budziek, bańki mydlane z animatorami oraz warsztaty artystyczne z KAJUNE to nasza propozycja dla
najmłodszych. Dorosłych zapraszamy również do punktu gastronomicznego na dobrą grillowaną kiełbaskę.
Liczymy na dobrą pogodę i dobrą zabawę!
Do zobaczenia!

HARMONOGRAM GODZINOWY:
15:30 Uroczystość z Orkiestrą Dętą na Placu Viannaya
16:00 – 17:00 – Zespół folklorystyczny - dożynki
17:15 – 18:00 – Narodowe Czytanie
18:00 – 18:45 – CIENIE
18:45 – 19:00 – konkursy z nagrodami na dużej scenie
19:00 – 20:30 – WANDA I BANDA
20:30 – 21:00 – konkursy z nagrodami na dużej scenie
21:00 – 22:15 – MROZU
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