
CZERWIEC 

25.06 | godz. 10.00, g.11.00, g.12.00, g.13.00, g.14.00 | Centrum Joga i Pilates 
Warsztaty oparte na doświadczeniu subtelnej, uważnej pracy z ciałem poprzez oddech, relaksac-
ję, jogę, pilates, intuicyjny ruch, bodyart. Nauczysz się jak obserwować swoje ciało, swój ruch, jak 
poruszać się bezpiecznie, aby chronić swój kręgosłup i utrzymać prawidłową postawę ciała. Poc-
zujesz obniżony poziom stresu, wyciszysz umysł, zwiększysz siły witalne. Zajęcia dedykowane są 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 

prowadzenie: Instruktorzy Centrum Joga i Pilates 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze  

26.06 | godz. 11 | Letnie Warsztaty dla dzieci "Podróże małe i duże” 
to cykl warsztatów kreatywnych, podczas których będziemy odkrywać wyjątkowe miejsca i wyjąt-
kowych ludzi z różnych zakątków świata. To podróże w głąb siebie w poszukiwaniu inspiracji, 
kreatywności i sposobu przekazania swoich myśli za pomocą słowa i obrazu. To spotkania ze 
sztuką, wiedzą i językiem angielskim. 
Francuski szyk i modne kolaże - poznamy słynną sztukę kolażu i jego twórcę, dowiemy się z 
czego słynie Francja i zobaczymy najpopularniejsze zakątki Paryża. 

prowadzenie: Beata Drukarczyk - animatorka z pasją i głową pełną pomysłów, znawczyni jęz. an-
gielskiego oraz małej i wielkiej sztuki, ulubienica dzieci, miłośniczka przyrody i dobrych filmów. 
zapisy: beadrukarczyk@gmail.com | wiek uczestników: 7-12 lat 

26.06 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert The Q 

27.06 | godz. 12 | Eko sztuka i hygge 
Tworzenie obrazów – collage ze skrawków tkanin, tasiemek, guzików 
Adresaci: dorośli, dzieci pod opieką osoby dorosłej 
Dla każdego uczestnika zapewnione są materiały, przybory i ramka w formacie A4. W efekcie 
warsztatu powstanie obrazek w ramce gotowy do powieszenia. 

prowadzenie: Instruktorki z LilkiSzpilki, gdyńskiej firmy zajmującej się technikami szycia i warszta-
tami w tym zakresie 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl  

27.06 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

28.06 | godz. 11 | Vademecum gracza | Cyclades oraz potwory w Tokyo.  
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

28.06 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Dance Like Dynamite  
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29.06 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
W górę! - warsztaty z tworzenia latawców 

29.06 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

30.06 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 

Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl  

30.06 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

LIPIEC 

01.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Puk puk! Czy tu mieszkają zapylacze? 

01.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Tribute to Dire Straits 

02.07 | godz. 10 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teatrem Komedii Valldal  
Warsztaty taneczne 
To nie będzie zwykła nauka choreografii, ale warsztaty, podczas których  ciało okaże się cu-
downym narzędziem do budowania świata wyobraźni. Będzie można wyzwolić je z codziennych 
banalnych ruchów i odkryć, jaki niesamowity potencjał tkwi w ludzkim ciele. I przede wszystkim - 
jak pomocna może być do tego muzyka. Nie potrzebne są umiejętności taneczne, czy aktorskie − 
wystarczy, że dacie się jej ponieść i wykorzystacie swoją wrodzoną kreatywność.  
prowadzenie: Vilde Valldal-Johannessen  
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 5-8 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

02.07 | godz. 11 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teatrem Komedii Valldal  
Warsztaty aktorskie 
Warsztaty, podczas których dzieci zostaną zabrane w podróż po… własnej wyobraźni. W progra-
mie dykcyjno-ruchowa rozgrzewka i aktorskie ćwiczenia - solo, parami i w grupkach - dla nabrania 
odwagi i poznania się. Potem powstaną zakręcone mini-scenki, w których dzieci zagrają główne 
role. I te mniej główne też. A jak ktoś się będzie wstydził (albo zawsze o tym marzył) - to zagra 
nawet drzewo. Bo to będzie świat dzieci! 
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 8-12 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

02.07 | godz. 12 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teatrem Komedii Valldal  
Warsztaty aktorskie 

mailto:promocja@bibliotekagdynia.pl
mailto:n.osinska@gdynia.pl


Warsztaty aktorskie dla starszych dzieci i młodzieży, w których celem będzie teatralne budowanie 
relacji. W programie rozgrzewka dykcyjno-ruchowa, aktorskie ćwiczenia na zintegrowanie się i 
otwarcie głów, a potem dotknięcie istoty teatru, czyli stworzenie sceniczne barwnych postaci, żeby 
je potem w możliwie ciekawy teatralnie sposób porozwiązywać. 
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 12-18 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

02.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Adriano Trindade (Brazylia) 

03.07 | godz. 11 | Letnie Warsztaty dla dzieci "Podróże małe i duże” 
to cykl warsztatów kreatywnych, podczas których będziemy odkrywać wyjątkowe miejsca i wyjąt-
kowych ludzi z różnych zakątków świata. To podróże w głąb siebie w poszukiwaniu inspiracji, 
kreatywności i sposobu przekazania swoich myśli za pomocą słowa i obrazu. To spotkanie ze 
sztuką, wiedzą i językiem angielskim. 

Kolorowy Meksyk- zainspirowani wyjątkową artystką Fridą Kahlo i jej twórczością stworzymy 
niepowtarzalne dzieła sztuki oraz poznamy wiele ciekawostek z tego kraju. 

prowadzenie: Beata Drukarczyk - animatorka z pasją i głową pełną pomysłów, znawczyni jęz. an-
gielskiego oraz małej i wielkiej sztuki, ulubienica dzieci, miłośniczka przyrody i dobrych filmów. 
zapisy: beadrukarczyk@gmail.com | wiek uczestników: 7-12 lat 

03.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sing - Song - Swing 

04.07 | godz. 12 | Eko pielęgnacja 
Odżywczy, nawilżający i przeciwzmarszczkowy zabieg na twarz 
Adresaci: dorośli 
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak samodzielnie zrobić jabłkowo-
miodowy peeling do twarzy oraz nawilżającą i odżywczą maseczkę do twarzy, a także dowiedzieć 
się jak chronić skórę przed słońcem. 
prowadzenie: Izabela Ryska – biotechnolog leków, laureatka Gdyńskiego Biznesplanu, od lat pro-
wadzi w Gdyni firmę specjalizującą się w produkcji ekologicznych kosmetyków oraz warsztaty  
zapisy: n.spychalsk@gdynia.pl  

04.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

05.07 | godz. 11 | Vademecum gracza | Bumerang oraz Atak zombie 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

05.07. godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Sea Saw  

06.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni  
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Wspomnienia zamknięte w butelce - warsztaty z tworzenia  pamiątek znad morza 

06.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

07.07 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 

Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

07.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

08.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Nadmorscy ogrodnicy - warsztaty z sadzenia roślin  

08.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Zeppelinians 

09.07 | godz. 10, 11, 12 | Warsztaty z Katarzyną Pastuszak (Teatr Amareya) 
Otwarte zajęcia taneczno-ruchowe mające na celu pogłębianie świadomości ciała i jego relacji z 
otoczeniem, odkrywanie własnego alfabetu ruchowego i uruchamianie „myślenia ciałem”. Zajęcia 
otwarte są dla osób w każdym wieku i nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie taneczne. 
Wystarczy otwartość, pozytywne nastawienie i super wygodny strój do ćwiczeń. 
prowadzenie: Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya) 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

09.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Chuck Frazier Trio (USA/PL) 

10.07 | godz. 11 | Letnie Warsztaty dla dzieci "Podróże małe i duże” 
to cykl warsztatów kreatywnych, podczas których będziemy odkrywać wyjątkowe miejsca i wyjąt-
kowych ludzi z różnych zakątków świata. To podróże w głąb siebie w poszukiwaniu inspiracji, 
kreatywności i sposobu przekazania swoich myśli za pomocą słowa i obrazu. To spotkanie ze 
sztuką, wiedzą i językiem angielskim. 

Sztuka uliczna - Banksy i angielskie ulice staną się inspiracją do zaprojektowania oryginalnych 
graffiti. Zajrzymy do królewskiego pałacu i zobaczymy najsłynniejsze atrakcje turystyczne. 
Warsztaty prowadzi: Beata Drukarczyk - animatorka z pasją i głową pełną pomysłów, znawczyni 
jęz. angielskiego oraz małej i wielkiej sztuki, ulubienica dzieci, miłośniczka przyrody i dobrych fil-
mów. 
zapisy: beadrukarczyk@gmail.com | wiek uczestników: 7-12 lat 

10.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Chuck Frazier Trio (USA/PL) 

mailto:promocja@bibliotekagdynia.pl
mailto:n.osinska@gdynia.pl
mailto:beadrukarczyk@gmail.com


11.07 | godz. 12 | Eko kosmetyki 
Mydełka glicerynowe i musujące kule do kąpieli  
Adresaci: dorośli 
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się,  jak samodzielnie zrobić kolorowe 
mydełka glicerynowe oraz musujące kule do kąpieli, a także dowiedzą się, na co zwracać uwagę 
przy wyborze odpowiednich kosmetyków do mycia ciała. 
prowadzenie: Izabela Ryska – biotechnolog leków, laureatka Gdyńskiego Biznesplanu, od lat pro-
wadzi w Gdyni firmę specjalizującą się w produkcji ekologicznych kosmetyków oraz warsztaty  
zapisy: n.spychalsk@gdynia.pl 

11.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

12.07 | godz. 11 | Vademecum gracza | Kroniki zbrodni oraz Faktoria 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | Wiek uczestników: 12+  

12.07 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Renata Irsa  

13.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni  
Nie chowaj głowy w piasek - warsztaty z budowania z piasku 

13.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

14.07 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

14.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

15.07 | godz. 10 |  warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Wiszące słoiczki na nadmorskie skarby - warsztaty z wyplatania makramy 

15.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Piotr Bukartyk 

16.07 | godz. 10, 11, 12, 13, 14 | Centrum Joga i Pilates 
Warsztaty oparte  na doświadczeniu subtelnej, uważnej pracy z ciałem poprzez oddech, relaksac-
ję, jogę, pilates, intuicyjny ruch, bodyart. Nauczysz się jak obserwować swoje ciało, swój ruch, jak 
poruszać się bezpiecznie, aby chronić swój kręgosłup i utrzymać prawidłową postawę ciała. Poc-
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zujesz obniżony poziom stresu, wyciszysz umysł, zwiększysz siły witalne. Zajęcia dedykowane są 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 
Prowadzenie: Instruktorzy Centrum Joga i Pilates 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

16.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Radunia River Jazz Band 

17.07 | godz. 11 | Letnie Warsztaty dla dzieci "Podróże małe i duże” 
to cykl warsztatów kreatywnych, podczas których będziemy odkrywać wyjątkowe miejsca i wyjąt-
kowych ludzi z różnych zakątków świata. To podróże w głąb siebie w poszukiwaniu inspiracji, 
kreatywności i sposobu przekazania swoich myśli za pomocą słowa i obrazu. To spotkanie ze 
sztuką, wiedzą i językiem angielskim. 

Amerykański Pop Art - niepowtarzalny artysta Andy Warhol zabierze nas na spotkanie ze swoją 
sztuką, komiksem i popkulturą. 

Warsztaty prowadzi: Beata Drukarczyk - animatorka z pasją i głową pełną pomysłów, znawczyni 
jęz. angielskiego oraz małej i wielkiej sztuki, ulubienica dzieci, miłośniczka przyrody i dobrych fil-
mów. 
zapisy: beadrukarczyk@gmail.com | wiek uczestników: 7-12 lat  

17.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Radunia River Jazz Band 

18.07 | godz. 12 | Eko kuchnia | Letnie skarby natury  
Adresaci: dorośli 
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję wspólnie przygotować spring rolls. Wykorzystane 
do tego zostaną lokalne i sezonowe warzywa oraz dzikie przysmaki prosto z naszych łąk i lasów. 
Będzie można dowiedzieć się, jak przygotować proste danie, zainspirowane starosłowiańskimi 
podaniami, w nowej wersji kuchni fusion. 
prowadzenie: Iwona Hinz – edukatorka, animatorka, prowadząca blog Istoty Roślin 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

18.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

19.07 | godz. 11 | Vademecum gracza | 7 cudów świata oraz Piraci 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

19.07 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Cisza Nocna  

20.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
Wszystko na jedną kartkę - warsztaty z tworzenia wakacyjnych kartek  
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20.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

21.07 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

21.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Clubu 
Koncert Jazz Jam Session 

22.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Energia napędzana bryzą - Warsztaty z tworzenia papierowych wiatraków  

22.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Grzegorski/Serafiński/Skolik TRIO 

23.07 | godz. 10, 11, 12 | Warsztaty z Katarzyną Pastuszak (Teatr Amareya) 
Otwarte zajęcia taneczno-ruchowe mające na celu pogłębianie świadomości ciała i jego relacji z 
otoczeniem, odkrywanie własnego alfabetu ruchowego i uruchamianie „myślenia ciałem”. Zajęcia 
otwarte są dla osób w każdym wieku i nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie taneczne. 
Wystarczy otwartość, pozytywne nastawienie i super wygodny strój do ćwiczeń. 
prowadzenie: Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya) 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

23.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Kłusem z Bluesem 

24.07 | godz. 11 | Letnie Warsztaty dla dzieci "Podróże małe i duże” 
to cykl warsztatów kreatywnych, podczas których będziemy odkrywać wyjątkowe miejsca i wyjąt-
kowych ludzi z różnych zakątków świata. To podróże w głąb siebie w poszukiwaniu inspiracji, 
kreatywności i sposobu przekazania swoich myśli za pomocą słowa i obrazu. To spotkanie ze 
sztuką, wiedzą i językiem angielskim. 

Czekoladowa sztuka - W Belgii, kraju czekoladą płynącym, spotkamy niejednego Smerfa, do-
wiemy się kim jest Martynka i co łączy jabłko z melonikiem. 

Warsztaty prowadzi: Beata Drukarczyk - animatorka z pasją i głową pełną pomysłów, znawczyni 
jęz. angielskiego oraz małej i wielkiej sztuki, ulubienica dzieci, miłośniczka przyrody i dobrych fil-
mów. 
zapisy: beadrukarczyk@gmail.com | wiek uczestników: 7-12 lat  

24.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Kłusem z Bluesem 

25.07 | godz. 12 | Eko biżuteria | bransoletki, naszyjniki i breloki 
Adresaci: dorośli, dzieci pod opieką osoby dorosłej 
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Zaplatanie kilkoma technikami włóczek, dekorowanie koralikami, a w pakiecie karabińczyki – 
każdy robi tyle w trakcie trwania warsztatu, ile będzie miał ochotę. 
prowadzenie: Instruktorki z LilkiSzpilki, gdyńskiej firmy zajmującej się technikami szycia i warsz-
tatami w tym zakresie 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

25.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

26.07 | godz. 11 | Vademecum gracza | Cthulhu death may die oral Metropolia 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

26.07 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Metropolis  

27.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
Zielona wyspa - warsztaty z sadzenia nadmorskiego rokitnika  

27.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

28.07 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

28.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

29.07 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Szczęście w garści - warsztaty z wykonywania morskich talizmanów  

29.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Kraków Street Band 

30.07 | godz. 10, 11, 12, 13, 14 | Centrum Joga i Pilates 
Warsztaty oparte  na doświadczeniu subtelnej, uważnej pracy z ciałem poprzez oddech, relaksac-
ję, jogę, pilates, intuicyjny ruch, bodyart. Nauczysz się jak obserwować swoje ciało, swój ruch, jak 
poruszać się bezpiecznie, aby chronić swój kręgosłup i utrzymać prawidłową postawę ciała. Poc-
zujesz obniżony poziom stresu, wyciszysz umysł, zwiększysz siły witalne. Zajęcia dedykowane są 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 
Prowadzenie: Centrum Joga i Pilates 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 
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30.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Connections 

31.07 | godz. 11 | Cykl warsztatów kreatywnego pisania krótkich form literackich
Z przeczytanego tomiszcza zostaje nam w głowie scena, może dwie. Z dwutygodniowego wyjazdu 
- kilka widoków i chwil. Nawet gdy zabierzemy się za pisanie pamiętnika, większość naszego ży-
cia uleci bezpowrotnie. Pozostają fragmenty. Szczegóły, na podstawie których budujemy ogół. 
Z pojedynczych obrazów, wspomnień, momentów, uczestnicy będą uczyć się wysnuwać wnioski 
na temat całości. No, a przynajmniej będą próbować. 

prowadzenie: Szymon Jachimek - dramaturg i artysta kabaretowy. Niegdyś współtworzył trójmiej-
ski Kabaret Limo, obecnie pisze sztuki teatralne dla małych i dużych, wystawiane przez teatry w 
całym kraju. 
zapisy: szymonjachimek@gmail.com | wiek uczestników: 15+ 

31.07 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sisterhood 

SIERPIEŃ 

01.08 | Eko sztuka i hygge | makramowe liście, proste dekoracje na ścianę na patyku 
Adresaci: dorośli, dzieci pod opieką osoby dorosłej 
Dla każdego uczestnika zapewnione są włóczki, patyk, lakier do usztywnienia liści i grzebienie do 
rozczesywania włóczki. 
prowadzenie: Instruktorki z LilkiSzpilki, gdyńskiej firmy zajmującej się technikami szycia i warszta-
tami w tym zakresie 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

01.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

02.08 | godz. 11 | Vademecum gracza | Mare nostrum imperia 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

02.08 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Leśne Zwierzęta 

03.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
(Nie) wyczerpujący się papier - warsztaty z tworzenia czerpanego papieru 

03.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

04.08 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
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Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

04.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

05.08 |  godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Puk puk! Czy tu mieszkają zapylacze? 

05.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa 

06.08 | godz. 10, 11, 12 | Warsztaty z Katarzyną Pastuszak (Teatr Amareya) 
Otwarte zajęcia taneczno-ruchowe mające na celu pogłębianie świadomości ciała i jego relacji z 
otoczeniem, odkrywanie własnego alfabetu ruchowego i uruchamianie „myślenia ciałem”. Zajęcia 
otwarte są dla osób w każdym wieku i nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie taneczne. 
Wystarczy otwartość, pozytywne nastawienie i super wygodny strój do ćwiczeń. 
prowadzenie: Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya) 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

06.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Tortilla Flat 

07.08 | Cykl warsztatów kreatywnego pisania krótkich form literackich 
Z przeczytanego tomiszcza zostaje nam w głowie scena, może dwie. Z dwutygodniowego wyjazdu 
- kilka widoków i chwil. Nawet gdy zabierzemy się za pisanie pamiętnika, większość naszego ży-
cia uleci bezpowrotnie. Pozostają fragmenty. Szczegóły, na podstawie których budujemy ogół. 
Z pojedynczych obrazów, wspomnień, momentów, uczestnicy będą uczyć się wysnuwać wnioski 
na temat całości. No, a przynajmniej będą próbować. 

Warsztaty prowadzi: Szymon Jachimek - dramaturg i artysta kabaretowy. Niegdyś współtworzył 
trójmiejski Kabaret Limo, obecnie pisze sztuki teatralne dla małych i dużych, wystawiane przez 
teatry w całym kraju. 
zapisy: szymonjachimek@gmail.com | wiek uczestników: 15+  

07.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Tortilla Flat 

08.08 | godz. 12 | Eko szycie | „Picowanie” ubrań  
Adresaci: dorośli, dzieci pod opieką osoby dorosłej 
Każdy uczestnik zabiera swój t-shirt lub katanę, dżinsy i dekoruje je wyszywankami – haftem lub 
przy użyciu guzików, kolorowych tkanin. 
prowadzenie: Instruktorki z LilkiSzpilki, gdyńskiej firmy zajmującej się technikami szycia i warszta-
tami w tym zakresie 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 
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08.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

09.08 | godz. 11 | Vademecum gracza | U - Boot 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

09.08 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Żurawie  

10.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
W górę! - warsztaty z tworzenia latawców 

10.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

11.08 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

11.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

12.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Nadmorscy ogrodnicy - warsztaty z sadzenia roślin 

12.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Krzysztof Ścierański 

13.08 | godz. 10 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teatrem Komedii Valldal  
Warsztaty taneczne 
To nie będzie zwykła nauka choreografii, ale warsztaty, podczas których  ciało okaże się cu-
downym narzędziem do budowania świata wyobraźni. Będzie można wyzwolić je z codziennych 
banalnych ruchów i odkryć, jaki niesamowity potencjał tkwi w ludzkim ciele. I przede wszystkim - 
jak pomocna może być do tego muzyka. Nie potrzebne są umiejętności taneczne, czy aktorskie − 
wystarczy, że dacie się jej ponieść i wykorzystacie swoją wrodzoną kreatywność.  
prowadzenie: Vilde Valldal-Johannessen  
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 5-8 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

godz. 11.00 | Warsztaty aktorskie 
Warsztaty, podczas których dzieci zostaną zabrane w podróż po… własnej wyobraźni. W progra-
mie dykcyjno-ruchowa rozgrzewka i aktorskie ćwiczenia - solo, parami i w grupkach - dla nabrania 
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odwagi i poznania się. Potem powstaną zakręcone mini-scenki, w których dzieci zagrają główne 
role. I te mniej główne też. A jak ktoś się będzie wstydził (albo zawsze o tym marzył) - to zagra 
nawet drzewo. Bo to będzie świat dzieci!  
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 8-12 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

godz. 12.00 | Warsztaty aktorskie 
Warsztaty aktorskie dla starszych dzieci i młodzieży, w których celem będzie teatralne budowanie 
relacji. W programie rozgrzewka dykcyjno-ruchowa, aktorskie ćwiczenia na zintegrowanie się i 
otwarcie głów, a potem dotknięcie istoty teatru, czyli stworzenie sceniczne barwnych postaci, żeby 
je potem w możliwie ciekawy teatralnie sposób porozwiązywać. 
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 12-18 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

13.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Li'nard Trio (USA) 

14.08 | Cykl warsztatów kreatywnego pisania krótkich form literackich
Z przeczytanego tomiszcza zostaje nam w głowie scena, może dwie. Z dwutygodniowego wyjazdu 
- kilka widoków i chwil. Nawet gdy zabierzemy się za pisanie pamiętnika, większość naszego ży-
cia uleci bezpowrotnie. Pozostają fragmenty. Szczegóły, na podstawie których budujemy ogół. 
Z pojedynczych obrazów, wspomnień, momentów, uczestnicy będą uczyć się wysnuwać wnioski 
na temat całości. No, a przynajmniej będą próbować. 

Warsztaty prowadzi: Szymon Jachimek - dramaturg i artysta kabaretowy. Niegdyś współtworzył 
trójmiejski Kabaret Limo, obecnie pisze sztuki teatralne dla małych i dużych, wystawiane przez 
teatry w całym kraju. 
zapisy: szymonjachimek@gmail.com | wiek uczestników: 15+ 

14.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Li'nard Trio (USA) 

15.08 | godz. 12 | Eko szycie  
woreczki na owoce, warzywa, produkty sypkie ze starych firanek  
Adresaci: dorośli, dzieci pod opieką osoby dorosłej 
Warsztat szycia ręcznego. Dla każdego uczestnika zapewnione są sznurki i wszelkie inne materi-
ały niezbędne do wykonania woreczków. 
prowadzenie: Instruktorki z LilkiSzpilki, gdyńskiej firmy zajmującej się technikami szycia i warszta-
tami w tym zakresie 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

15.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

16.08. godz. 11 | Vademecum gracza | Wsiąść do pociągu 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 
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16.08. godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Lady Killer 

17.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni  
Wspomnienia zamknięte w butelce - warsztaty z tworzenia  pamiątek  znad morza 

17.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

18.08 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

18.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

19.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum emigracji w Gdyni 
Wiszące słoiczki na nadmorskie skarby - warsztaty z wyplatania makramy 

19.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Norman Baker (UK) 

20.08 |  g. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 | Centrum Joga i Pilates 
Warsztaty oparte  na doświadczeniu subtelnej, uważnej pracy z ciałem poprzez oddech, relaksac-
ję, jogę, pilates, intuicyjny ruch, bodyart. Nauczysz się jak obserwować swoje ciało, swój ruch, jak 
poruszać się bezpiecznie, aby chronić swój kręgosłup i utrzymać prawidłową postawę ciała. Poc-
zujesz obniżony poziom stresu, wyciszysz umysł, zwiększysz siły witalne. Zajęcia dedykowane są 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 
prowadzenie: Instruktorzy Joga i Pilaste 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

20.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert The Roadhouse 

21.08 | godz. 11 | Cykl warsztatów kreatywnego pisania krótkich form literackich
Z przeczytanego tomiszcza zostaje nam w głowie scena, może dwie. Z dwutygodniowego wyjazdu 
- kilka widoków i chwil. Nawet gdy zabierzemy się za pisanie pamiętnika, większość naszego ży-
cia uleci bezpowrotnie. Pozostają fragmenty. Szczegóły, na podstawie których budujemy ogół. 
Z pojedynczych obrazów, wspomnień, momentów, uczestnicy będą uczyć się wysnuwać wnioski 
na temat całości. No, a przynajmniej będą próbować. 

Warsztaty prowadzi: Szymon Jachimek - dramaturg i artysta kabaretowy. Niegdyś współtworzył 
trójmiejski Kabaret Limo, obecnie pisze sztuki teatralne dla małych i dużych, wystawiane przez 
teatry w całym kraju. 
zapisy: szymonjachimek@gmail.com | wiek uczestników: 15+ 
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21.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Marta Szefke Quartet 

22.08 | godz. 12 | Eko zabawki | leśna grzechotka  
Adresaci: rodziny – dzieci w wieku 6-12 lat wraz z dorosłymi opiekunami  
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję nadać drugie życie z pozoru mało interesującym 
przedmiotom. Dowiedzą się, jak wykorzystać zebrane podczas spaceru skarby oraz zalegające w 
domu resztki wstążek po prezentach, skrawki materiałów, czy koraliki z zepsutej i dawno zapom-
nianej bransoletki. Warsztaty rozwijające kreatywność. 
prowadzenie: Iwona Hinz – edukatorka, animatorka, prowadząca blog Istoty Roślin 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

22.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

23.08 | godz. 11 | Vademecum gracza | Posiadłość szaleństwa 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org | wiek uczestników: 12+ 

23.08 | godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert Maxiumum Gulliver 

24.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
Nie chowaj głowy w piasek - warsztaty z budowania z piasku 

24.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 

25.08 | godz. 11 | Biblioteka Gdynia 
Biblioteka Gdynia zaprasza na cykl warsztatów artystycznych, na których chętnie powitamy ws-
zystkie kreatywne dzieci lubiące twórczość plastyczną. Inspiracją do naszych projektów będą 
postaci z bajek.  
Uczestnicy zajęć stworzą własne przypinki i materiałowe torby ekologiczne - idealne do zabrania 
na plażę. Zaprojektujemy i namalujemy bajkowy mural, a także pokolorujemy trójwymiarową chat-
kę Baby Jagi.  
zapisy: promocja@bibliotekagdynia.pl 

25.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Jazz Jam Session 

26.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Emigracji w Gdyni 
Szczęście w garści - warsztaty z wykonywania morskich talizmanów  

26.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Ajagore 

27.08 | godz. 10 | Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teatrem Komedii Valldal  
Warsztaty taneczne 
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To nie będzie zwykła nauka choreografii, ale warsztaty, podczas których  ciało okaże się cu-
downym narzędziem do budowania świata wyobraźni. Będzie można wyzwolić je z codziennych 
banalnych ruchów i odkryć, jaki niesamowity potencjał tkwi w ludzkim ciele. I przede wszystkim - 
jak pomocna może być do tego muzyka. Nie potrzebne są umiejętności taneczne, czy aktorskie − 
wystarczy, że dacie się jej ponieść i wykorzystacie swoją wrodzoną kreatywność.  
prowadzenie: Vilde Valldal-Johannessen  
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 5-8 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

godz. 11.00 Warsztaty aktorskie 
Warsztaty, podczas których dzieci zostaną zabrane w podróż po… własnej wyobraźni. W progra-
mie dykcyjno-ruchowa rozgrzewka i aktorskie ćwiczenia - solo, parami i w grupkach - dla nabrania 
odwagi i poznania się. Potem powstaną zakręcone mini-scenki, w których dzieci zagrają główne 
role. I te mniej główne też. A jak ktoś się będzie wstydził (albo zawsze o tym marzył) - to zagra 
nawet drzewo. Bo to będzie świat dzieci!  
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 8-12 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

godz. 12.00 Warsztaty aktorskie 
Warsztaty aktorskie dla starszych dzieci i młodzieży, w których celem będzie teatralne budowanie 
relacji. W programie rozgrzewka dykcyjno-ruchowa, aktorskie ćwiczenia na zintegrowanie się i 
otwarcie głów, a potem dotknięcie istoty teatru, czyli stworzenie sceniczne barwnych postaci, żeby 
je potem w możliwie ciekawy teatralnie sposób porozwiązywać. 
prowadzenie: Tomasz Valldal-Czarnecki, reżyser i założyciel Teatru Komedii Valldal w Gdyni. 
zapisy: n.osinska@gdynia.pl | wiek uczestników: 12-18 lat 
miejsce warsztatów: amfiteatr na Kamiennej Górze 

27.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Cotton Wing 

28.08 | godz. 11 | Cykl warsztatów kreatywnego pisania krótkich form literackich
Z przeczytanego tomiszcza zostaje nam w głowie scena, może dwie. Z dwutygodniowego wyjazdu 
- kilka widoków i chwil. Nawet gdy zabierzemy się za pisanie pamiętnika, większość naszego ży-
cia uleci bezpowrotnie. Pozostają fragmenty. Szczegóły, na podstawie których budujemy ogół.
Z pojedynczych obrazów, wspomnień, momentów, uczestnicy będą uczyć się wysnuwać wnioski 
na temat całości. No, a przynajmniej będą próbować.

Warsztaty prowadzi: Szymon Jachimek - dramaturg i artysta kabaretowy. Niegdyś współtworzył 
trójmiejski Kabaret Limo, obecnie pisze sztuki teatralne dla małych i dużych, wystawiane przez 
teatry w całym kraju. 
zapisy: szymonjachimek@gmail.com | wiek uczestników: 15+  

28.08 | godz. 10, 11, 12, 13, 14 | Centrum Joga i Pilates 
Warsztaty oparte  na doświadczeniu subtelnej, uważnej pracy z ciałem poprzez oddech, relaksac-
ję, jogę, pilates, intuicyjny ruch, bodyart. Nauczysz się jak obserwować swoje ciało, swój ruch, jak 
poruszać się bezpiecznie, aby chronić swój kręgosłup i utrzymać prawidłową postawę ciała. Poc-
zujesz obniżony poziom stresu, wyciszysz umysł, zwiększysz siły witalne. Zajęcia dedykowane są 
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 
prowadzenie: Instruktorzy Joga i Pilates 
zapisy: n.osińska@gdynia.pl  
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28.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Cotton Wing 

29.08 | godz. 12 | Eko biżuteria | Cuda niewidy z pokrzywy.  
Tworzenie sznurka i biżuterii z pokrzywy 
Adresaci: dorośli 
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskać włókna 
roślinne i wypleść z nich sznurek. Będą mogli na tej podstawie stworzyć unikatową biżuterię lub 
zachować sznurek na survivalowe wyprawy. Poszukamy wspólnie inspiracji w lesie i dodamy ka-
myki lub kawałki drewna, aby cieszyć się pięknym, naturalnym  naszyjnikiem lub bransoletką. 
prowadzenie: Iwona Hinz – edukatorka, animatorka, prowadząca blog Istoty Roślin 
zapisy: n.spychalska@gdynia.pl 

29.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Sunday Funk 

30.08. godz. 11 | Vademecum gracza | Magnaci 
Warsztaty dla graczy i sympatyków planszówek, bitewniaków i RPG- ów – Komnaty Harrego. 
Warsztaty prowadzi: mistrz Nanuk - z wykształcenia oceanograf. W księgarni Vademecum pro-
wadzi zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i dla dorosłych, sędziuje w międzyszkolnych turnie-
jach gier planszowych, zajmuje się promocją gier planszowych, bitewnych, fabularnych. 
Wiek uczestników: 12+  
Zapisy: ksiegarnia@vademecumgdynia.org 

30.08. godz. 18 | Trójmiejska Scena Alternatywna  
Koncert MaJLo; Gentleman! 

31.08 | godz. 10 | warsztaty z Muzeum Miasta Gdyni 
Zielona wyspa - warsztaty z sadzenia nadmorskiego rokitnika  

31.08 | godz. 18 | Letnia Scena Blues Club 
Koncert Blues Jam Session 
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