Piknik Jubileuszowy Zamku Królewskiego w Warszawie
5 września 2021 r., godz. 10.00–22.00
5 września 2021 r. odbył się Piknik Jubileuszowy upamiętniający 50. rocznicę odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie. Całodzienne rodzinne świętowanie zaplanowano w
scenerii Ogrodów Królewskich i Arkad Kubickiego. Wśród atrakcji znalazły się koncerty,
pokazy oraz propozycje zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Koncerty – Melodie wiedeńskie w wykonaniu zespołu Amabile, gwiazda wieczoru: Bilon i Nowa
Ferajna prezentujący materiał z nadchodzącej płyty Warszawski Rapton
Spotkanie ze "srebrnymi wioślarkami", medalistkami z Tokio
Pokazy – fechtunku i broni historycznej, sztuki ﬂorystycznej,mody i etykiety XVIII w.
Lot balonem nad Zamkiem Królewskim
Atrakcje dla rodzin – spektakl Legendy warszawskie Teatru Lalka oraz happening Motyle
Teatru Akt, a także inne pokazy plenerowe i zabawy: balony, bańki, szachy, puzzle i klocki XXL,
zabawy z animatorami, szczudlarze i wiele innych
Bezpłatne zwiedzanie Zamku Królewskiego specjalną trasą prowadzącą przez Apartamenty
Wielki i Królewski
Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia!
Premiera piosenki Bilon i Nowa Ferajna pt.Zamek Królewski

https://www.youtube.com/watch?v=g4NBgJ3uvTI

Rozmowa Hirka Wrony z Bilonem:

Zapowiedź premiery teledysku Bilona i Nowej Ferajny do piosenki poświęconej Zamkowi
Królewskiemu:

Godzinowy program atrakcji
Bezpłatne zwiedzanie Zamku Królewskiego specjalną trasą prowadzącą przez Apartamenty Wielki i

Królewski w godz. 11.00–17.00 (ostatnie wejście o 16.30)
Godziny otwarcia Ogrodów Królewskich: 10.30–22.00
Stoisko sklepu muzealnego w Arkadach Kubickiego: 11.00–19.00
Atrakcje dla rodzin: 11.00–19.00
11.00 i 13.30 – Legendy warszawskie – spektakl Teatru Lalka (scena w Arkadach Kubickiego)
14.00, 15.00 i 16.00 – Motyle – happening Teatru Akt (Ogród Dolny)
13.00–19.00 – spotkanie z dziennikarzami Polskiego Radia Dzieciom: warsztaty radiowe, quiz
historyczny, zabawy z nagrodami i możliwość udziału w audycjach plenerowych
16.30 – spotkanie ze "srebrnymi wioślarkami", medalistkami z Tokio: Agnieszką Kobus-Zawojską,
Martą Wieliczko i Katarzyną Zillmann
17.00–19.00 – loty balonem
Ponadto: gry i animacje, prezentacja historycznych strojów i broni, piaskownica archeologiczna,
szachy, puzzle i klocki XXL, zabawy z animatorami, szczudlarze i wiele innych.
Koncerty:
12.00 – oﬁcjalne otwarcie pikniku/ Melodie wiedeńskie – koncert zespołu Amabile
20.00 – Bilon i Nowa Ferajna. Przedpremierowe wykonanie materiału z płyty Warszawski
Rapton
Pokazy:
13.00 i 14.15 – pokazy sztuki fechtunku i broni historycznej
13.30 i 15.00 – pokazy ﬂorystyczne Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej
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