WKRÓTCE VII JARMARK
Już po raz siódmy – od 10 do 13 grudnia olsztyńską starówkę wypełnią świątecznie
przystrojone stragany i wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem,
przysmakami, ozdobami choinkowymi. Kolejny raz flagowe wydarzenie zimy w Olsztynie
zapowiada się na mocny przedświąteczny akcent!
Tegoroczny Jarmark będzie szczególny, ponieważ szykuje się wiele zmian w porównaniu do
minionych edycji tego wydarzenia. Są one pokłosiem opinii, jakie słyszeliśmy od gości, jak również
sugestii od wystawców. W tym roku położymy nacisk na rozwinięcie części handlowej – będzie
więcej stoisk, które będą czynne dłużej oraz dużo, dużo więcej asortymentu na straganach.
Po licznych konsultacjach nie bez żalu rezygnujemy w tym roku z „Ogrodu Rzeźb Lodowych”
tradycyjnie zlokalizowanego na Targu Rybnym. Co prawda była to niezwykle „klimatyczna” atrakcja,
niemniej nazbyt uzależniona od warunków atmosferycznych. A jak pamiętamy z poprzednich edycji
Jarmarku, aura nie jeden raz potrafiła nam spłatać figla i to w pełnej rozpiętości – od niemal
syberyjskich mrozów po temperatury bardziej charakterystyczne dla końca kwietnia. W miejsce
rzeźb lodowych zaproponujemy Państwu inną atrakcję – ale to na razie niespodzianka!
Gwarantujemy, że nadal będzie po co wpaść na Targ Rybny – tym bardziej, że w tym roku staną
tam również ulubione przez najmłodszych karuzela wenecka i kolej św. Mikołaja (dotąd
zlokalizowane przy Starym Ratuszu).
Ponadto nie zabraknie oczywiście starych sprawdzonych atrakcji. Przechadzając się uliczkami
Starego Miasta będzie można spotkać nie tylko kolędników i Mikołajów wraz z pomocnikami, ale
też poprzebieranych aktorów i połykaczy ognia. Jak zwykle usatysfakcjonowani będą miłośnicy
muzyki na żywo. Bogaty program sceniczny przygotują głównie lokalni artyści. Na dzieci i rodziców
będzie czekał Święty Mikołaj prosto z partnerskiego miasta Olsztyna – Rovaniemi w Finlandii.
Przez cztery dni olsztyńska starówka będzie magicznym miejscem pełnym zimowych atrakcji. W ten
piękny przedświąteczny weekend, w atmosferze zbliżającego się Bożego Narodzenia będzie można
zrobić wspaniałe gwiazdkowe zakupy. Serdecznie zapraszamy!

Program:
10 grudnia (czwartek)
Stoiska handlowe będą czynne w godz. 15:00-21:00
17:00 – uroczyste otwarcie Jarmarku
17:20 – występ chóru dziewczęcego Cantabille
17:50 – jasełka na wesoło w wykonaniu dzieci ze „Stojedynki”
18:20 – występ zespołu Dziecięce Niebo
19:00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo
11 grudnia (piątek)
Stoiska handlowe będą czynne w godz. 15:00-22:00
16:00 – „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – kolędowanie z ZHR

16:30 – występ zespołu dziecięcego/młodzieżowego z Obwodu Kaliningradzkiego
17:00 – występ zespołu folklorystycznego z Obwodu Kaliningradzkiego
17:30 – spotkanie ze św. Mikołajem z Rovaniemi oraz animacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Olsztynie
18:30 – występ chóru Collegium Musicum
19:00 – kolędowanie z Radiem Olsztyn
12 grudnia (sobota)
Stoiska handlowe będą czynne w godz. 13:00-22:00
13:00 – kolędowanie z Łukaszem Jędrysem
13:30 – kolędowanie z ZHP
14:00 – występ zespołu dziecięcego 10P
14:30 – św. Mikołaj z Rovaniemii – „Żegnamy Mikołaja”: konkursy, program artystyczny MBP
15:10 – Remmic ART. University
16:40 – występ zespołu folklorystycznego Dybzaki z Gierzwałdu
17:10 – Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie
18:00 – występ zespołu Poniedziałek
19:10 – występ Teatru Form Niezależnych Korzunowicz Olsztyn
20:00 – występ zespołu Stare Drobne Małże
13 grudnia (niedziela)
Stoiska handlowe będą czynne w godz. 13:00-20:00
13:00 – kolędowanie z Łukaszem Jędrysem
13:30 – Remmic ART. University
15.30 – występ Teatru Form Niezależnych Korzunowicz Olsztyn
16.30 – animacje i pokazy taneczne w wykonaniu Klubu Agora SM Pojezierze
17.15 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Ignalin
17:45 – występ zespołu Czesław Band
18.30 – występ chóru Wniebogłosy
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