
Koszary Kultury – nowa przestrzeń
twórczego fermentu na poznańskim
Łazarzu
Trzeciego lipca, na terenie starych koszar pomiędzy ulicą Ułańską,
Grunwaldzką i Matejki, zostanie otwarta nowa przestrzeń kulturalna –
Koszary Kultury. Na miejscu zaplanowano sporo atrakcji, będzie m.in.
koncert Piosenkowej Krowy, spektakl „Dziwne Zwierzęta”, warsztaty dla
dzieci przygotowane przez Poznańską Ambientówkę oraz podwójny pokaz
kina plenerowego.

Czym są Koszary Kultury?
Koszary Kultury to projekt, którego pomysłodawcami są belgijscy deweloperzy Revive i
BPI Real Estate Poland, którzy kupili od Międzynarodowych Targów Poznańskich teren,
na którym w przyszłości powstanie dzielnica wielofunkcyjna. Jednak zanim rozpoczną się
prace budowlane, zgodnie z ideą tymczasowego zagospodarowania, będą na nim
prowadzone działania kulturalne przez firmę Ferment Kolektiv, która będzie
odpowiedzialna za funkcjonowanie tego miejsca. Ferment Kolektiv w ubiegłym roku
prowadził w Poznaniu pierwsze w Polsce kino samochodowe po pandemii, zaś na stałe
zajmuje się edukacją kulturalną oraz kinem. Celem nowego projektu jest przede
wszystkim przywrócenie życia na nieużywanym od dawna terenie oraz poznanie się
z lokalną społecznością.

Atrakcje nie tylko dla sąsiadów
Otwarcie Koszar Kultury to nie tylko szansa na odwiedzenie mało do tej pory znanej
przestrzeni w Poznaniu, ale również spędzenia miło czasu. W trakcie imprezy
otwierającej Koszary Kultury będzie można poskakać na trampolinie, zagrać w maxi
jengę i domino, wziąć udział w terenowej grze miejskiej oraz grach i zabawach
organizowanych przez poznańską Ambientówkę. Dzieciom i rodzicom szczególnie
polecamy koncert zespołu Piosenkowa Krowa, który słynie z niezwykle energetycznej,
przebojowej i pełnej pozytywnego myślenia muzyki oraz spektakl „Dziwne zwierzęta” w
reż. Marianny Piskorz 



i Julii Szmyt, który opowiada o tym, czym jest dziwność i jak sobie z nią radzić. Wieczorem
odbędą się dwa pokazy kina plenerowego. Będzie można zobaczyć film „Nasze miejsce
na Ziemi” w reż. Johna Chestera o życiu w zgodzie ze sobą o otaczającą naturą oraz
„Kobieta idzie na wojnę”, w reż. Benedikta Erlingssona o kobiecie – superbohaterce,
która wypowiada walkę potężnemu koncernowi niszczącemu lokalne środowisko
naturalne.

Organizatorzy zapraszają też sąsiadów na poczęstunek: na stronie
www.koszarykultury.pl oraz w punkcie informacyjnym od strony ul. Matejki będzie
można odebrać voucher na bezpłatne frytki begijskie i napój o łącznej wartości 25 zł.

Lipiec w Koszarach
Otwarcie Koszar trzeciego lipca to dopiero początek i przedsmak działań zaplanowanych
na lipiec. Regularnie, od czwartku do niedzieli, będzie można korzystać ze strefy relasku
z hamakami i leżkami, punktów gastronomicznych oraz terenowych zabaw dla dzieci,
takich jak maxi jenga, boisko do badmintona, czy gry w klasy. Dodatkowo, co czwartek
zaplanowane są pokazy kina plenerowego, a w weekendy cykliczne warsztaty m.in. z
plecenia wianków, tworzenia roślinnych zabawek dla dzieci, joga na trawie, wspólne
malowanie muralu, czy też spotkania sąsiedzkie oraganizowane we współpracy z
Centrum Inicjatyw Lokalnych. Szczegóły harmonogram wydarzeń będzie dostępny na
stronie: koszarykultury.pl

Więcej informacji:

● koszarykultury.pl
● facebook.com/koszarykultury/
● instagram.com/koszary_kultury/

Zdjęcia do pobrania: bit.ly/3w3EkpU

Godzinowy plan otwarcia Koszar Kultury:

3 lipca:

11:00 - 18:00  gry i warsztaty (m.in. terenowa gra miejska, warsztaty z
Ambientówką, trampolina dla dzieci, maxi jenga, wielkie bańki
mydlane)

11:00 - 2:00 strefa gastronomiczna: frytki belgijskie, kawa, lody, napoje

12:00  Piosenkowa Krowa - koncert

http://www.koszarykultury.pl


12:30  Oficjalne otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miasta, Rady
Osiedla Św. Łazarz, firm Revive, BPI oraz Ferment Kolektiv.

17:00  „Dziwne zwierzęta” - spektakl, reż. Marianna Piskorz i Julia Szmyt

22:00  Kino plenerowe: "Nasze miejsce na ziemi" oraz "Kobieta idzie na
wojnę"

Dla zainteresowanych mediów, 3 lipca w trakcie oficjalnego otwarcia, od godziny 12.00
na miejscu będą osoby, które chętnie porozmawiają z Państwem o projekcie oraz
związanych z nim planach. Będzie m.in. Alexandre Huyghe, CEO Revive, Andrzej
Janowski, Przewodniczący Rady Osiedla Św. Łazarz, Ania Gruszka, koordynatorka i
kuratorka Koszar Kultury, Radek Tomasik, właściciel Ferment Kolektiv, które zarządza
działaniami na tym terenie.

Kontakt dla mediów:
Ewa Domaradzka
mail: ewa.domaradzka@ferment.com.pl
Tel. 693 403 792

mailto:ewa.domaradzka@ferment.com.pl

