[INFORMACJA PRASOWA] z dn. 3 sierpnia 2018 r.
DNI SENIORA - WROCŁAW 2018
Jubileuszowa, 10. edycja Dni Seniora - Wrocław 2018!
Jesień we Wrocławiu zapowiada się dla seniorów bardzo interesująco. Przede wszystkim rusza
moc atrakcji w związku z Dniami Seniora - Wrocław 2018. To blisko 200 wydarzeń - spotkań,
wykładów, spacerów, warsztatów, potańcówek, badań, pokazów, zmagań sportowych,
koncertów muzycznych i występów teatralnych w całym mieście!
Od 14 września do 7 października Wrocławiem rządzić będą seniorzy. W tym czasie, jak co roku,
odbędzie się szereg imprez dedykowanych najstarszym mieszkańcom naszego miasta i ich
rodzinom. Święto Seniorów tradycyjnie zainaugurowane zostanie Marszem Kapeluszy,
zwieńczonym biciem Rekordu Polski w kategorii: największa liczba kapeluszy w jednym miejscu
(Plac Nowy Targ). O godzinie 11.00 Królowa i Król Seniorów otrzymają symboliczne klucze do
bram miasta, a Kapituła składająca się z członków Wrocławskiej Rady Seniora po raz trzeci ogłosi
laureatów i przyzna statuetki „Przyjaciel Seniorów” osobom zaangażowanym w działania na
rzecz osób starszych we Wrocławiu. Nie zabraknie także rozstrzygnięcia konkursów - głównego,
na „Najciekawszą stylizację historyczną”, fotograficznego, pod hasłem „Pasje i zainteresowania
seniorów” i międzypokoleniowego, na najdłuższe wąsy i włosy. Na zakończenie Inauguracji
wrocławskich Dni Seniora zaplanowany został koncert zespołu Czerwone Gitary, który zamyka
pierwszy dzień tegorocznych Dni Seniora. Po szczegółowy harmonogram zapraszamy we
wrześniu do Wrocławskiego Centrum Seniora na pl. Dominikański 6, a także na naszą stronę
internetową www.seniorzy.wroclaw.pl, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co zaplanowaliśmy.
W roku 2018 w ramach Dni Seniora odbędą się między innymi:








Targi Senioralne
(16 września, godz. 10.00, Strefa Kultury Wrocław)
Przegląd Kapel Ludowych i Folklorystycznych
(16 września, godz. 12.00, Strefa Kultury Wrocław)
Dzień Seniora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
(21 września, godz. 15.00, Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych
(24 września, godz. 10.00, podwórko Teatru Muzycznego Capitol)
Akademia Zdrowia Seniora
(28 września, godz. 10.00, Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów
(2 października, godz. 10.00, Centrum Kultury Agora)
Igrzyska Sportowe Senioriada
(różne daty i różne lokalizacje Wrocławia)

