
 

 

Podsumowanie organizacji Lubuskich Kulinariów Regio nalnych (nowa nazwa: Festiwal 
Brzmienia i Podniebienia – Kulinaria 2013) 

Festiwal Brzmienia i Podniebienia – Kulinaria 2013 odbył się w terminie 7 – 8 września 2013 r. 

Organizatorzy: 

Wydział Kultury i Promocji 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Gorzowski Rynek Hurtowy 

Partnerzy: 

Browar Witnica – sponsor sceny muzycznej 

Hotel Best Western 

Patroni medialni zewnętrzni: 

Radio Gorzów 

TVP Gorzów Wielkopolski 

Własne media: 

www.gorzow.pl/przystan 

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 

SPAM* Solidna Porcja Aktywności Miejskiej 

Facebook 

Wystawcy:  

62 firmy z branży cukierniczej, piekarniczej, wędliniarskiej, mleczarskiej, restauratorzy, gospodarstwa 
rolne, producenci miodów, przypraw, nalewek i piwa.  

Według naszych szacunków samą halę targową w dwa dni odwiedziło ponad 10 000 osób . Do 
tego należy dodać widzów koncertów, które odbywały się na dużej scenie na placu targowym.  

Kampania promocyjna: 

Do promocji wydarzenia wykorzystano billboardy oraz inne wielkoformatowe nośniki w Gorzowie, 
Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. Na terenie Gorzowa i regionu zostało wyklejonych 350 plakatów. 
Zrealizowana została także promocja w mediach m.in. w Gazecie Wyborczej, Gazecie Lubuskiej, Teraz 



 

 
Gorzów, TVP Gorzów Wlkp, Radiu Gorzów oraz na portalu gazeta.pl. W tym celu wykorzystano również 
Gorzowskie Wiadomości Samorządowe, portal gorzow.pl oraz Facebooka.  
 

Atrakcje: 

Oprócz występów takich artystów jak Marika czy Poluzjanci, Festiwal gwarantował dobrą zabawę przy 
muzyce zespołu Vabank i Tea Time Boogie. Na scenie zaprezentował się także chór męski, który 
przyjechał z naszego miasta partnerskiego, Herfordu. Podczas Kulinariów odbyły się także warsztaty 
wegetariańskie, pokaz warzenia piwa oraz wspólne przygotowywanie przetworów. 

 

PROGRAM:  
 
Sobota 7 wrze śnia  
10:00 otwarcie hali targowej 
10:00 – 20:00 Zrób to sam, czyli jak się warzy piwo – pokaz domowego warzenia piwa poprowadzi 
Jakub Wajda, członek Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych 
12:00 otwarcie stoisk na placu targowym 
12:00 – 19:00 Przetwory – stwórz własną tradycję, Stowarzyszenie Misietupodoba (hala targowa) 
13:00 uroczysta inauguracja festiwalu (mała scena) 
13:00 – 17:00 zespół Vabank (mała scena) 
14:00 – 19:00 Przystań dla VEGE - warsztaty wegetariańskie, grupa Vege4u (hala targowa, boks 12R)* 
17:00 – 17:30 Kreischor Herford/chór z Herfordu (mała scena) 
20:00 zakończenie pierwszego dnia targów w hali 
20:00 Marika i Spokoarmia (główna scena) 
21:30 Poluzjanci (główna scena) 
24:00 Zakończenie pierwszego dnia festiwalu 
 
Niedziela 8 wrze śnia  
10:00 otwarcie hali targowej 
12:00 otwarcie stoisk na placu targowym 
12:00 - 16:00 „Warto wiedzieć, że … - Fundusze Europejskie wokół nas”, spektakle, quizy i zabawy, 
porady ekspertów (plac targowy) 
13:00 – 18:00 Tea Time Boogie (mała scena) 
14:00 – 18:00 Vege-prezentacja oraz otwarta degustacja, grupa Vege4u (hala targowa, boks 12R)* 
16:15 wręczenie nagród w konkursie dla wystawców na „Najciekawsze stoisko targowe" 
16:30 – 17:00 Kreischor Herford/chór z Herfordu (mała scena) 
18:00 zakończenie Festiwalu Brzmienia i Podniebienia 
 
 

Do sprawozdania dołączam prezentację zawierającą zdjęcia oraz krótkie podsumowanie imprezy. 

 

 
 


