Wydarzenia Kraków – Wrzesień 2022
Corteo Cirque du Soleil
1 – 4 września 2022
TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

CORTEO, jedna z najbardziej uwielbianych produkcji Cirque du Soleil - w ramach swojej
trasy, przełożonej o ponad dwa lata, odwiedzi TAURON Arenę Kraków.
Corteo to święto spontaniczności i unikatowe zaproszenie do teatralnego świata
zabawy oraz wzruszającej komedii. Ten wyjątkowy spektakl w reżyserii Daniele Finzi
Pasca miał swoją premierę w 2005 roku w Montrealu i początkowo był przedstawieniem
namiotowym. Od tego czasu, włączając w to przekształcenie Corteo w produkcję
arenową w 2018 roku, widowisko zachwyciło ponad 9 milionów widzów w 20 krajach,
na 4 kontynentach.
Corteo po włosku oznacza procesję, to radosna, świąteczna parada, która powstaje
w wyobraźni klauna. Spektakl łączy pasję aktorstwa wraz z wdziękiem i energią
akrobatyki, a wszystko to jest pretekstem do zapoznania publiczności z niesamowitym,
teatralnym światem Cirque du Soleil, „zawieszonym gdzieś między niebem a ziemią”.
Organizator: Alter Art. Show
więcej na: https://www.tauronarenakrakow.pl/event/cirque-du-soleil-corteo/

Sacrum Profanum 2022
2-11 września 2022

Zaangażowany i pełen śmiałych eksperymentów – taki będzie tegoroczny festiwal
muzyki współczesnej Sacrum Profanum. Razem z artystami z Polski i zagranicy
weźmiemy udział w wydarzeniach tak niecodziennych, jak eko-opera czy koncert na
dwanaście gitar elektrycznych. Usłyszymy też rzadko spotykane instrumenty, a może
nawet doświadczymy muzycznych halucynacji. Wszystko w interesujących
przestrzeniach Krakowa w dniach 2-11 września.
Hasło spajające różnorodny program tegorocznego festiwalu – Gatunki zagrożone
wyginięciem – można rozumieć wielorako. „Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na
ekologię, bo wiele osób nadal lekceważy ten temat – mówi Krzysztof Pietraszewski,
dyrektor artystyczny Sacrum Profanum. – Każdego roku ginie masa gatunków zwierząt,
a skala zanieczyszczeń i zmian klimatu rośnie w szybkim tempie. Dlatego oddajemy głos
artystom, których twórczość skłania do zmiany postawy wobec naszej planety”.

Organizator: KBF, Miasto Kraków
więcej na: https://sacrumprofanum.com/

Festiwal Szymanowski / Polska / Świat 2022
3 września – 1 października 2022
Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka 1

Kluczem tegorocznej edycji Festiwalu jest pieśń – stąd w jego programie znalazły się
dzieła polskiego kompozytora, patrona wydarzenia i organizującej je Filharmonii
Krakowskiej: kameralne Trzy kołysanki do słów Jarosława Iwaszkiewicza i III Symfonia
„Pieśń o nocy” na tenor solo, chór i wielką orkiestrę, której literacką kanwą jest poemat
perskiego poety Jalal’ad Din Rumiego w przekładzie Tadeusza Micińskiego. Soliści
Urszula Kryger i Randall Bills wraz z Orkiestrą FK pod batutą amerykańskiego dyrygenta
Richarda Rosenberga wykonają także łączące cechy pieśniowe i symfoniczne Das Lied
von der Erde Gustava Mahlera.
Podobnie jak w ubiegłych latach program festiwalu koncentruje się na twórcach
z Europy Środkowo-Wschodniej (Janáček, Berger, Bartók, Zeljenka), wśród których
ważne miejsce zajmują Polacy: oprócz Szymanowskiego to także jego przyjaciel,
dyrygent wielu prawykonań jego utworów Grzegorz Fitelberg, należący wraz z nimi do
Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich Ludomir Różycki czy Witold
Lutosławski. Festiwal zamknie Kadisz Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Gerarda
Edery’ego, jednego z najwybitniejszych obecnie interpretatorów muzyki sefardyjskiej.
Koncert finałowy, w którym wezmą także udział sopranistka Iwona Hossa czy skrzypek
Jakub Jakowicz, będzie zarazem inauguracją nowego sezonu artystycznego Filharmonii
Krakowskiej.
Organizator: Filharmonia Krakowska
więcej na: https://filharmoniakrakow.pl/public/

VIII Targi Żywności „Zasmakuj z URK” oraz
XXIV Małopolska Giełda Agroturystyczna
3 -4 września 2022
Folwark Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
ul. Balicka 253

Na odwiedzjących VIII Targi Żywności „Zasmakuj z URK” oraz XXIV Małopolską Giełdę
Agroturystyczną czekają stoiska z tradycyjną i regionalną żywnością, liczne pokazy
kulinarne, oferty agroturystyczne, zajęcia z animatorami i masa innych atrakcji.

Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
więcej na: https://zasmakuj.urk.edu.pl/index/site/6842/10588

Kraków Business Run
4 września 2022
Al. Focha

Kraków Business Run organizowany jest od 2012 roku. Impreza narodziła się
w Krakowie i rozrosła do Poland Business Run, odbywającego się w różnych miastach,
o tej samej porze, w pierwszą niedzielę września. Jednak to wciąż w Krakowie startuje
największa liczba uczestników tego charytatywnego biegu sztafetowego. W 2019 roku
na Rynku Głównym pojawiło się aż 7 tysięcy biegaczy, a zawody, oprócz stolicy
Małopolski, gościło też osiem innych miast, gromadząc łącznie ponad 27 tysięcy osób.
Ostatnie dwie edycje, w związku z pandemią, przeprowadzono w formie wirtualnej.
Ubiegłoroczna zgromadziła ponad 28 tysięcy uczestników, którzy wsparli 128
beneficjentów. Od samego początku inicjatywę aktywnie wspierają Miasto Kraków
i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
W tym roku organizatorzy przygotowali imprezę w tradycyjnej formule w Krakowie dla
2 tysięcy pięcioosobowych sztafet (10 tysięcy uczestników) oraz rywalizację wirtualną
po dowolnie wybranej trasie. Biorąc udział w sztafecie w obu formułach, wspiera się
podopiecznych Fundacji Poland Business Run w dofinansowaniu protez kończyn,
wózków i rehabilitacji.

Organizatorzy: Poland Business Run, ZIS, Miasto Kraków
więcej na: https://zis.krakow.pl/krakow-business-run?hl=pl

Bomba Megabitowa
5 – 12 września 2022
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

Nauka, kultura i technologia – te trzy światy będą przenikać się na jedynym w swoim
rodzaju wydarzeniu. Festiwal Przyszłości Bomba Megabitowa wypełni przestrzenie
Krakowa w dniach 5-12 września 2022. Tematem przewodnim będą zmiany klimatu,
a pomysłami na to, jak im przeciwdziałać i jak się adaptować, podzielą się zaproszeni
goście. Wśród nich: prof. Jerzy Bralczyk, s. Małgorzata Chmielewska, Sylwia Chutnik,
Filip Springer, Adam Wajrak, prof. Marcin Wiącek, Piotr Witwicki i prof. Karolina
Wigura, a także naukowcy z czołowych amerykańskich uczelni.
W programie przewidziano dyskusje skierowane do szerokiej publiczności oraz
międzynarodową konferencję COINS współorganizowaną przez naukowców z wysoko
cenionych ośrodków amerykańskich, takich jak MIT Center for Collective Intelligence,
Uniwersytet Harvarda oraz Uniwersytet Stanowy Wayne’a. Gościem specjalnym będzie
jeden z najwybitniejszych ekonomistów na świecie prof. Richard B. Freeman, kierujący
obszarem pracy w Harvard Law School. Ponadto w nowoczesnej przestrzeni Centrum
Kongresowego ICE Kraków znajdzie się strefa expo, gdzie zobaczymy technologiczne
innowacje sprzyjające dbałości o ekologię.
Nowym elementem festiwalu będą prezentacje wyników pracy Okrągłych Stołów
Klimatycznych, czyli warsztatów z udziałem aktywistek i aktywistów zaangażowanych
w działania prospołeczne i proekologiczne. Dzięki temu Bomba Megabitowa stanie się
platformą dla organizacji przeciwdziałających kryzysowi klimatycznemu. Finałowym
wydarzeniem będzie gala wręczenia Nagród Planety Lema przyznawanych za wybitne
osiągnięcia w trzech dziedzinach: kultury, nauki i technologii.
Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Instytut Polska
Przyszłości im. Stanisława Lema
więcej na: www.bombamegabitowa.com

Kongres SAE Powertrains, Fuels & Lubricants
Conference & Exhibition
6 – 8 września 2022
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

Od 80 lat PF&L jest zaufanym wydarzeniem w branży - a ponieważ wracamy osobiście
po raz pierwszy od dwóch lat, jest to okazja, aby spotkać się twarzą w twarz w celu
ważnych dyskusji i nawiązywania kontaktów.
Zrozumienie osiągów układu napędowego wykracza poza samą wiedzę o nowych
i pojawiających się technologiach. Chodzi o osobiste doświadczenia i to właśnie
znajdziesz na konferencji i wystawie SAE 2022 Powertrains, Fuels & Lubricants
Conference & Exhibition (PF &L). To tutaj producenci OEM, dostawcy, badacze,
inżynierowie, urzędnicy państwowi, środowiska akademickie i inni z całego świata
spotykają się, aby omówić, w jaki sposób wdrażane są obecne technologie w celu
zmniejszenia emisji, zwiększenia oszczędności paliwa i zwiększenia wydajności
w różnych scenariuszach mobilności.
Organizator: SAE INTERNATIONAL
więcej na: https://www.sae.org/attend/pfl/

XI Europejski Kongres Klarnetowy
7- 11 września 2022

XI Europejski Kongres Klarnetowy to prestiżowe wydarzenie klarnetowe, które skupia
znakomitych muzyków i naukowców z całej Europy. Poprzednie edycje odbywały się
w Kortrijk (Belgia 2010), Madrycie (Hiszpania 2011), Gent (Belgia 2013), Katowicach
(2014), Gent (Belgia 2015), Camerino (Włochy 2016), Porto (Portugalia 2017), Gőyr
(Wegry 2018), Camerino (Włochy 2019), Gőyr (Węgry 2021). Jest to ogromne
wyróżnienie dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego i dla Krakowa, że
kolejna edycja Kongresu odbędzie się właśnie tutaj. Będzie to niezwykła możliwość
spotkania wybitnych osobowości ze świata muzyki, w tym znakomitych
instrumentalistów i muzykologów, czy wymiany doświadczeń.
Podczas tegorocznego wydarzenia poruszone zostaną aspekty metodyczne
i wykonawcze muzyki klarnetowej, a szczególny nacisk położony zostanie na osiągnięcia
europejskiej muzyki solowej i kameralnej. W programie wystawy instrumentów
i akcesoriów, wykłady, panel dyskusyjny, mistrzowskie kursy klarnetowe, koncerty
solowe, kameralne i z udziałem orkiestry.

Organizatorzy: Akademii Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
Europejskie Stowarzyszenie Klarnetowe
więcej na: www.ecacracow22.org

Kongres Lyconet
9 – 10 września 2022
Tauron Arena Kraków. ul. Lema 7
Kongres Lyconet Elite Seminar to wyjątkowe i najbardziej spektakularne wydarzenie
Lyconet roku. Bądź tam, gdy nasi inspirujący mówcy wejdą na scenę, chłoń niesamowitą
energię i uzyskaj motywację, której potrzebujesz, aby przenieść swój biznes na zupełnie
nowy poziom!

Organizator: LYCONET MARKETING AGENCY LIMITED
więcej na: https://www.lyconet.com/de/lyconeteliteseminar

29. Krakowskie Miodobranie
9 - 11 września 2022
Plac Wolnica

Na wydarzenie po raz kolejny zaprasza Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W drugi
weekend września na placu Wolnica znajdziemy stoiska z bogactwem naturalnych
miodów i innych pszczelich produktów. Dla pszczelarzy Krakowskie Miodobranie to
okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz poznania nowinek w temacie
prowadzenia pasiek i sprzętu pszczelarskiego. Dla odwiedzających to możliwość kupna
rzadkich miodów, pyłku i zdrowej żywności. Zainteresowani zgłębią też wiedzę na temat
pszczół, pszczelich produktów i pracy pszczelarzy.
Miodobranie to również szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Integralną częścią
wydarzenia jak co roku będzie Parada Pszczół. Dzieci i dorośli przebrani w stroje
pszczelarskie oraz z motywami pszczelimi zaprezentują się na płycie Rynku Głównego.
Potem w rytm zespołu Sorrir Por Favor przejdą na plac Wolnica.
Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się założyć własny zespół
pasiek. Urząd Miasta we współpracy ze Zrzeszeniem Pszczelarzy Krakowskich stworzył
projekt urządzenia pasiek miejskich na dachach i łąkach – Pasieka Kraków. Opiekują się
nimi wykwalifikowani pszczelarze. Ule postawiono m.in. na dachach Nowohuckiego
Centrum Kultury czy Galerii Kazimierz.

Organizator: Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
więcej: http://zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl/krakowskie-miodobranie

Art & Food Bazar
11, 25 września 2022
Stary Kleparz, Rynek Kleparski

Art & Food Bazar to cykliczne wydarzenie kulinarne, które powstało z miłości do
śródziemnomorskich targowisk i Starego Kleparza. Adresowane jest do lokalnych
dizajnerów, projektantów, artystów, ale także do miejscowych wytwórców
ekologicznego jedzenia, przedstawicieli oryginalnych produktów oraz tych, którzy po
prostu gotują z pasją, profesjonalnie i po amatorsku. W ofercie znajdziecie jedzenie
oparte na produktach dobrej jakości, delikatesy i potrawy różnych zakątków świata.
Stałym menu Art & Food Bazar są owoce morza, ostrygi i biologiczne prosecco.

Art & Food Bazar stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu między wytwórcami
i projektantami a odbiorcami ich produktów, tu znajdziecie dobry dizajn i zdrowe
jedzenie pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Tu zjecie dobre jedzenie od miejscowych
wytwórców, którzy będą czekać na Was z pysznymi przekąskami, w bezpretensjonalnej
atmosferze. Możecie zabrać ze sobą całą rodzinę, psy, własne koce – i urządzić piknik na
jednym z kleparskich straganów. Prosto i pysznie, jak to na Bazarze.

Organizator: Art & Food Bazar
więcej na: https://www.facebook.com/artandfoodbazar

Passenger
Koncert
Klub Studio, ul. Budryka 4

Przez 10 lat solowej działalności, Michael David Rosenberg, znany pod scenicznym
pseudonimem Passenger, zasłynął jako niezwykle zdolny singer-songwriter i autor
jednego z największych akustycznych przebojów dekady – Let Her Go.

W ubiegłym roku ukazał się najnowszy, wydany własnymi środkami album artysty
Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All. Bardzo intymna płyta, do
nagrania której muzyk zaprosił wyłącznie kwartet smyczkowy, powstała w słynnym
Abbey Road Studios.

Organizator: Alter Art
więcej na: www.passengermusic.com

4 edycja ACI Customer Experience Global Summit 2022
13 – 15 września 2022
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

ACI Customer Experience Global Summit następuje po sukcesie inauguracyjnego
wydarzenia 2018 i szybko staje się najbardziej szanowanym wydarzeniem w branży
promującym doskonałość obsługi klienta. Szczyt obejmie globalne Forum ASQ,
Customer Experience Global Summit, uroczystą ceremonię wręczenia nagród ASQ
Awards, a także nowo utworzoną ceremonię w programie akredytacji ACI Customer
Experience Accreditation.
Podsumowując, ACI Customer Experience Global Summit jest wiodącą platformą dla
lotnisk na całym świecie, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, najlepszymi
praktykami i wyciągniętymi wnioskami; sprostanie wyzwaniom i tendencjom; i budować
na fundamentach odnoszącej sukcesy społeczności lotniskowej.

Organizatorzy: Kraków Airport, ACI World
więcej na: https://customerex.aci.aero/

Please, Stand-up!
Kabaret
17 września 2022, godz. 20:00
Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7

Największe widowisko komediowe w historii. Najlepsi polscy komicy, nowy repertuar,
multimedialne show i gość specjalny w najpiękniejszych polskich arenach. Gospodarzem
spektaklu będzie uwielbiany przez tłumy Łukasz Lotek Lodkowski. Wystąpią Piotr Zola
Szulowski, Błażej Krajewski, Michał Leja, Darek Gadowski i Tomek Kołecki. O oprawę
muzyczną i wizualną zadba DJ roku 2021, Falcon1, a gościem specjalnym będzie
fantastyczny aktor, Janusz Chabior. Nie można tego przegapić!

Organizator: KOSMOS / DISCO
więcej na: https://www.biletomat.pl/standup/please-stand-up-krakow-10732/

DesignWays Conf #CrossingPerspectives
19 – 20 września 2022
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9

DesignWays Conf 2022 to 4. edycja konferencji organizowanej w celu wymiany wiedzy
i doświadczeń oraz zapewnienia możliwości networkingu. Wydarzenie inspiruje do
wyjątkowych rozmów, które wzmacniają pozytywne zmiany w branży projektowej.
Wspólnie zastanowimy się, jak projektanci znajdują się w dynamicznie zmieniającej się
sytuacji - szereg opcji, różnorodność środowisk pracy, różne potrzeby projektantów
i użytkowników. Podczas wykładów, warsztatów i dyskusji skonfrontujemy się
z wieloma perspektywami. Zbudujemy przestrzeń do dyskusji o znaczeniu roli i pracy
projektanta, a także o odpowiedzialności, jaką ze sobą niesie. Pokażemy, że design to coś
więcej niż tylko interfejsy!

Organizator: TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. EXPO KRAKÓW
więcej na: http://www.designways.io/

Alvaro Soler koncert
20 września 2022
TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7

Autor hitów „Sofia”, „La Cintura” czy „El Mismo Sol”, który podbił polskie notowania
przebojów, wystąpi w Krakowie. Sukces, jaki Alvaro Soler odniósł w ostatnich latach
można spokojnie nazwać sensacją. Hiszpańsko-niemiecki muzyk w mgnieniu oka zdobył
serca w całej Europie i Ameryce Południowej, podbijając sceny i notowania na całym
świecie. W zaledwie cztery lata mówiący w sześciu językach 30-latek otrzymał ponad 80
złotych i platynowych nagród, sprzedał ponad 2 miliony albumów, zagrał z Jennifer
Lopez i został trenerem we włoskim „X-Factor”. To wiele przeżyć i powód, dla którego
Alvaro Soler w 2020 postawił na wyciszenie. Rok bez ciągłych podróży, 365 dni pisania
nowych utworów.
„MAGIA” została właściwie zainspirowana przez fanów: „Ostatniego lata otrzymałem
wiele próśb: ‘Rok jest taki ciężki, dlaczego czegoś nie wypuścisz?’ To oni przypomnieli mi
o powodach, dla których tworzę muzykę. Pisanie dla nich nowych utworów było świetną
zabawą, czułem ciągłą chęć tańczenia podczas tego procesu. Jeśli piosenka to robi to
wiesz, że jest w tym coś słusznego ” – mówi artysta.

Organizator: Alter Art
więcej na:www.alterart.pl

Pink Floyd History
25 września 2022
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

PINK GLOYD HISTORY to głęboko poruszające show, przenoszące publiczność
w magiczną podróż w czasie: w wędrówkę przez ponad 50 lat historii jednego
z najwybitniejszych zespołów w dziejach rocka – Pink Floyd.
Koncert Pink Floyd History odtwarza muzyczną drogę legendarnego zespołu: od
psychodelicznych brzmień z początków kariery aż po utwory z nurtu rocka
progresywnego. Dźwiękom nieodłącznie towarzyszy niesamowita oprawa wizualna,
potęgująca wyjątkową atmosferę muzyki Pink Floydów. Składają się na nią porywająca
gra świateł, hipnotyzujące projekcje i mapping, a całość ilustruje artystyczne idee, jakie
przyświecały różnym etapom twórczości zespołu.

Organizator: Viva Music Polska
Więcej na: https://vivamusic.pl/

XX Małopolskie Targi Ślubne
25 września 2022
Mała Hala TAURON Areny Kraków. ul. Lema 7

Targi Ślubne to złożona impreza skupiająca pod jednym dachem wystawców oferujących
różnorodne usługi ślubno-weselne, począwszy od obrączek, aż po wystrój sali i oprawę
muzyczną.
Kolejna edycja Małopolskich Targów Ślubnych będzie świetną okazją, aby zorientować
się w tegorocznych trendach branży ślubno-weselnej i zarezerwować te usługi, które
zwykle zamawia się z dużym wyprzedzeniem. Warto pojawić się na targach także ze
względu na rabaty i promocje, oferowane przez większość wystawców, które
przygotowywane są specjalnie dla uczestników wydarzenia.

Organizator: Targi Ślubne
więcej na: www.targislubne.pl

Ars Latrans Festival 2022: Y2K
27 września - 1 października 2022
Hype Park, ul. Kamienna 12

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki. Efekt współpracy twórców z branży kreatywnej
(muzyka, sztuki wizualne, nowe media, teatr, performens, kino, wzornictwo,…). Miejsce
poświęcone artystom różnych dziedzin. Przestrzeń swobodnej wymiany myśli,
doświadczeń… i dobrej zabawy.
Tegoroczna odsłona ARS LATRANS Orchestry pozwoli nam zanurzyć się w otchłani
wspomnień i przenieść się w czasie, by poczuć beztroski i kiczowaty nastrój lat 2000.
Ponadto przypomni nam, że kolorowy duch drzemie w każdym z nas i że to idealna
okazja, by samemu nadać mu zupełnie nowe, wyjątkowe znaczenie.

Organizator: Stowarzyszenie ARS LATRANS
Więcej na: https://arslatrans.pl/

XIII Cracovia Music Festival
28 września – 1 października 2022

Podczas Cracovia Music Festival nasze miasto gości chóry i orkiestry amatorskie
z najróżniejszych zakątków świata.
Festiwal dąży do stworzenia przestrzeni do spotkania różnorodnych kultur muzycznych
oraz budowy nowych kontaktów kulturalnych i społecznych. Nie jest to konkurs, lecz
wolna prezentacja różnych stylów i gatunków muzycznych. Dlatego nie ma tu
zwycięzców i pokonanych, liczy się demonstracja radości i wysokiego warsztatu
artystycznego.

Organizator: MRF Music Festivals
więcej na: www.mrf-musicfestivals.com

KOMPOZYT-EXPO®
Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii
i Wyrobów Kompozytowych
28 i 29 września 2022
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9

KOMPOZYT-EXPO® to jedyne targi w Polsce poświęcone w całości branży materiałów
kompozytowych, na których prezentowane są nowości produktowe, innowacyjne
technologie, a także bogaty program warsztatów eksperckich. To miejsce prezentacji
produktów, technologii, nawiązywania kontaktów biznesowych, którym towarzyszą
pokazy maszyn w cyklu produkcyjnym, a także bogaty program seminaryjny.
Każda edycja skupia coraz większe grono zwiedzających, którzy reprezentują bardzo
różnorodne branże. Gośćmi są przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej,
specjaliści i inżynierowie, co świadczy o rosnącej potrzebie innowacyjności. Podczas
targów hala wystawiennicza zamienia się w nowoczesną fabrykę.

Organizator: TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. EXPO KRAKÓW
więcej na: https://kompozyt-expo.pl/pl/

46. Międzynarodowy Festiwal Jazz Juniors
29 września - 9 października 2022
Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
ul. Nadwiślańska 2

Międzynarodowy Festiwal Jazz Juniors ma długą 46-letnią historię i ugruntowaną
pozycję na muzycznej mapie Polski. Odkąd jego celem stała się także prezentacja
młodych polskich muzyków poza granicami kraju poprzez m.in. stworzenie Rady
Partnerów Międzynarodowych, stał się istotny także na arenie międzynarodowej.
Festiwal to nie tylko koncerty, ale też konkurs dla młodych muzyków, który odbędzie się
28 września, a Adam Pierończyk (przewodniczący), Trilok Gurtu i Reinier Baas zasiądą
w jego jury. Laureaci konkursu coraz wyraźniej zaznaczają swą obecność na
międzynarodowych scenach muzycznych. Dość wspomnieć, że to właśnie ten krakowski
Konkurs odkrył w ostatnim czasie takie osobowości i zespoły jak: High Definition, N.S.I.,
Levity, Bartosz Dworak, Paweł Kaczmarczyk, Piotr Orzechowski „Pianohooligan”,
Tomasz Chyła Quintet.
Organizator: Fundacja Muzyki Filmowej i Jazzowej
więcej na: https://jazzjuniors.com.pl/

550 lat obecności oo. Paulinów na Skałce
29 września 2022
Kościół na Skałce, ul. Skałeczna 15

Pięć i pół wieku zakon Ojców Paulinów opiekuje się sanktuarium na Skałce. Obchody
jubileuszowe rozpoczęły się 8 maja i potrwają do końca września.
W 1472 roku, a więc 550 lat temu, pierwszych zakonników sprowadził tu Jan Długosz,
historyk i kronikarz, który ufundował im klasztor, a niebawem także przebudowę
kościoła z czasów Kazimierza Wielkiego. Wybór miejsca nie był przypadkowy – tradycja
związała Skałkę z męczeńską śmiercią św. Stanisława ze Szczepanowa, którą w 1079
roku miał tu ponieść z rąk króla Bolesława Śmiałego lub na jego rozkaz. Powszechny kult
patrona Polski był również szczególnym udziałem kanonika Długosza – w latach 1460–
1465 stworzył żywot św. Stanisława (Vita S. Stanislai). Zakon paulinów poznał natomiast
już wcześniej, gdy ich klasztor w Pińczowie fundował kardynał Zbigniew Oleśnicki,
a także za sprawą kilkukrotnych wizyt na Jasnej Górze.

29 września, odbędzie się odpust ku czci św. Michała Archanioła na Skałce oraz
w kolejnych dniach wydarzenia towarzyszące odpustowi, takie jak zakończenie Roku
Jubileuszowego na Skałce, czy Triduum Anielskie  rekolekcje z Aniołami.
Organizator: Klasztor Paulinów w Krakowie Na Skałce

