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Jesień w Saksonii - shopping, clubbing & relaxing
Jeśli nasza wiadomość jest w całości lub częściowo nieczytelna, kliknij tutaj.

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2016

Szanowna Pani Wojcik,
Ah... gdyby tak udało się iść na wszystkie imprezy
zaplanowane w Saksonii w najbliższym czasie... i
odwiedzić wszystkie miejsca... te stare, które tak
zapadły w pamięć, że przyciągają jak magnes i te
nowe na których otwarcie niecierpliwie się czeka...
Często nie ma czasu zerknąć do kalendarza imprez,
albo ilość wydarzeń i miejsc godnych uwagi jest tak
duża, że człowiek traci orientację.
Dla tych właśnie najbardziej zabieganych albo tych
mniej zdecydowanych przygotowaliśmy kolejną porcję
cennych podpowiedzi.
Zdradzamy gdzie są najmodniejsze kluby i gdzie
zrobić najlepsze zakupy, gdzie dobrze zjeść i
wygodnie się wyspać i kiedy najlepiej odwiedzić
Saksonię, żeby nie przegapić najciekawszych
wydarzeń jesieni.
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* Zdjęcie w nagłówku po lewej: Pfunds Molkerei

KULTURA I SZTUKA

16. Drezdeńskie Dni Jazzu
16. Drezdeńskie Dni Jazzu odbędą się w tym roku w dniach od 4 do 13 listopada. Na licznych
scenach miasta fani posłuchać będą mogli wyjątkowego i szczególnie różnorodnego programu,
w wykonaniu legend jazzu. Ten największy festiwal muzyki jazzowej w regionie ściąga od lat
światowej sławy gwiazdy i najwybitniejszych artystów, którzy prezentują cały wachlarz stylów i
gatunków od modern jazz przez swing, latin, funk & soul czy fusion, aż do rocka, popu, hause i
klasyki.
Wyjątkową atmosferę Drezdeńskich Dni Jazzu tworzą od lat artyści tacy jak Maceo Parker,
Monty Alexander, Jacques Loussier, Al di Meola, Christopher Cross, Mike Stern czy James
Morrison. W tym roku Drezno gościć będzie również Grupę MoCarta z Polski!
Wielopokoleniowa publiczność ceni przede wszystkim emocje towarzyszące wydarzeniu oraz
od lat utrzymującą się jakość i profesjonalizm imprezy.
Muzyczny informator Saksonii - zamów już dziś!

Elektryzujące nowości kulturalne
W samym centrum Drezna zaledwie 800 metrów od Zwingera powoli budzi się do życia nowe
kreatywne serce miasta – centrum kultury Kraftwerk Mitte. Uroczyste otwarcie tego uznanego
za zabytek, dawnego obiektu elektrowni, o powierzchni 39 000 m² nastąpi 16 grudnia 2016.
Nowy i niepowtarzalny charakter miejsca tworzyć będą przede wszystkim dwie uznane
instytucje kulturalne miasta – Drezdeńska Operetka Państwowa i tjg. teatr młodego pokolenia.
Teatr zdobył uznanie jako jeden z najstarszych teatrów dla dzieci i młodzieży w Niemczech.
Obok klasycznych spektakli posiada w repertuarze również przedstawienia lalkowe. Operetka
jest jedynym tego typu samodzielnie działającym teatrem muzycznym w Niemczech. W
grudniu zaprasza swoich widzów na operetkę „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha oraz musical
„Zwariowana ulica” L. Bernsteina.
Z wizytą w Kraftwerk Mitte wcale nie trzeba jednak czekać aż do grudnia. Już teraz rozerwać
się można w tutejszym Clubie Kraftwerk Mitte - jednym z najbardziej popularnych nie tylko w
Dreźnie, ale i poza jego granicami.
Odliczaj z nami dni do wielkiego otwarcia

PAŁACE I OGRODY

Gdzie Polska styka się z Niemcami
Leżący nad Nysą Park Mużakowski jest całkowitym przeciwieństwem barokowej geometrii,
charakteryzującej dworską sztukę ogrodową. W epoce romantyzmu natura miała być przede
wszystkim „naturalna”. Przy czym architekci ogrodów mocno jej w tym pomagali.
Jednym z najważniejszych na świecie przykładów parku romantycznego jest park księcia
Hermana von Pückler-Muskau, który sam uznawany był w XIX w. za jedną z najbarwniejszych
postaci swojej epoki. Ten ogrodnik samouk łączył rośliny i ich otoczenie w naturalne dzieła
sztuki z takim wyczuciem perspektywy, że jego kreacje znalazły naśladowców nawet w
Stanach Zjednoczonych.
Wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO park jest dzisiaj świadectwem integracji
europejskiej, rozciąga się bowiem zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie granicy.
Nowy Zamek znajdujący się w sercu parku prezentuje na dwóch piętrach skrzydła
południowego spektakularną wystawę „Pückler! Pückler? Po prostu brakuje słów!” Z wysokiej

na 35 m wieży zamkowej rozciąga się fantastyczny widok na cały park.
Jeszcze do 31.10.2016 r. w zamku prezentowana jest wystawa czasowa „Ananas! Król
owoców w Parku Mużakowskim”. Od listopada do połowy stycznia zaplanowana jest polskoniemiecka wystawa „Mistrzowskie jak rzadko które…” - ogrody Petera Josepha Lenné w
Polsce.
Odkryj bajkowe ogrody Saksonii

TURYSTYKA MIEJSKA

Jak na zakupy, to tylko do Saksonii!
Miśnieńska porcelana, sztuka nowoczesna z Lipska, drewniane figurki z Rudaw, koronki z
Plauen, saksońskie wino, eleganckie zegarki czy perfekcyjnie wykonane instrumenty
muzyczne — Saksonia posiada bogaty wybór cennych pamiątek i upominków i jest prawdziwą
mekką sklepową dla turystów.
Obowiązkowymi punktami programu dla odwiedzających Drezno jest nowoczesna galeria
Altmarkt z ponad 300 sklepami, ulica Königstraße ze swoimi barokowymi kamieniczkami i
romantycznymi podwórzami, tworzącymi urocze tło dla znajdujących się tu licznych
eleganckich butików, galeryjek, antykwariatów i wybornych restauracji oraz pasaż
Kunsthofpassage z kompleksem pięciu artystycznych podwórzy i kultowymi sklepikami z modą,
biżuterią i płytami, salonami tatuażu i salonami fryzjerskimi. Będąc w Dreźnie nie można nie
odwiedzić również mleczarni Pfunds Molkerei – która wpisana została do Księgi Rekordów
Guinnessa jako najpiękniejszy sklep mleczny świata.
Równie atrakcyjnym miastem, gdzie zwiedzanie moża połączyć z zakupami jest Lipsk.
Ekskluzywne butiki, galerie artystyczne i oryginalne restauracje wypełniają tutejsze pasaże
sklepowe i świeżo odrestaurowany dworzec. Natomiast w mieście przemysłu Chemnitz na
turystów czeka outlet ekskluzywnego producenta bielizny Bruno Banani znajdujący się całkiem w stylu miasta - w dawnej fabryce tekstyliów.
13 miejskich piękności

SMAKI SAKSONII

Karp "na niebiesko" i pierniki w czekoladzie
W dniach 24 września – 6 listopada odbywać się będą już po raz 15-ty Łużyckie Dni Ryby®.
Goście będą mieli możliwość uczestniczenia w licznych tradycyjnych festynach, a także
podpatrzenia jak wczesnym rankiem rozpoczyna się połów ryb włokiem czy jak odławiane i
spuszczane są tutejsze stawy.
Branża turystyczna przygotowała interesujące oferty wędrówek po okolicy, wycieczek pieszych
i na rowerach, wystaw, wypoczynku w gospodarstwach rybnych lub krótkich wypadów do
romantycznych hoteli poza miastem ze SPA i programem aktywnego spędzania czasu. Karp
„Na niebiesko”, pieczony i grillowany, sandacz czy pstrąg – restauracje uczestniczące w
święcie oferują w tych dniach pyszne, nietypowe potrawy ze świeżych ryb z regionu.
A kiedy tylko Dni Ryby dobiegną końca, można już zacząć myśleć o Bożym Narodzeniu.
Ułatwić może to smakowity zapach drezdeńskiego świątecznego strucla albo pierników z
Pulsnitz. Stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury, w połączeniu z
rzemieślniczym kunsztem cukierników to tajemnica sukcesu tych wypieków, którym można z
bliska przyjrzeć się i skosztować w jedynym w nielicznych w Europie Muzeów Piernika. Warto
odwiedzić Pulsnitz w pierwszy weekend listopada — w mieście piernika odbywa się wtedy
jedyny w Niemczech Jarmark Piernikowy.
* Zdjęcie po lewej: Schutzverband Dresdener Stollen e.V. (Stowarzyszenie Ochrony
Drezdeńskiego Strucla Świątecznego)
Przepis na wędzonego karpia

TRADYCJE I ZWYCZAJE

Czar świąt - w Saksonii 365 dni w roku
Saksonia to, jeśli chodzi o tradycje bożonarodzeniowe, numer 1. w Niemczech – przed
świętami, w święta, po świętach... właściwie zawsze. Miliony turystów z kraju i z zagranicy
szaleją na punkcie saksońskich tradycji i zwyczajów świątecznych. Do najbardziej popularnych
miejsc należą Jarmark w Görlitz i w Annabergu, rozświetlone tysiącem świateł Radebeul czy
Schneeberg z wielkimi paradami górniczymi.
Wyjątkową świąteczną atmosferę czuć również w saksońskich zamkach i pałacach. Do
jednych z piękniejszych zaliczają się: Drezdeński Zamek Rezydencyjny ze swoim
średniowiecznym jarmarkiem, Zamek Weesenstein, Zamek Scharfenstein, Zamek Nossen,
Twierdza Königstein, Zamek Oybin, Pałac Wackerbarth czy zamek Moritzburg.
Kto chce zobaczyć najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech, musi przyjechać do
Drezna. W tym roku jarmark odbędzie się już po raz 582. Ponad 250 oryginalnie ozdobionych
stoisk jest wizytówką jarmarku w Lipsku, uznanego za jeden z większych i piękniejszych
jarmarków świątecznych w Niemczech.
Ci, którym święta nieodłącznie kojarzą się baśniami i czarodziejskimi opowieściami powinni
koniecznie zajrzeć do przedświątecznego programu Lipskej Opery oraz Semperoper w
Dreźnie. Tytuły „Lampa Aladyna”, „Dziadek do orzechów” czy „Jaś i Małgosia” mówią same za
siebie. Na rodziny z dziećmi czekają również Świąteczny Cyrk i minikolejka parkowa w
drezdeńskim parku Großen Garten.
* Zdjęcie po prawej: Opera Lipska
Saksonia w świątecznym nastroju

HOTELE

Gewandhaus w nowej szacie

Design i wygoda

Były hotel Radisson Gewandhaus znajdujący
się przy Ringstraße 1 w Dreźnie przeistoczył
się niedawno w pięciogwiazdkowy hotel
butikowy grupy hotelowej Seaside i
prezentuje się dzisiaj w całkiem nowym
szyku.
Kto zajrzy za oryginalne mury wzniesionego
w 1770 r. budynku, nie będzie rozczarowany.
Atrium z wielkim szklanym dachem robi
wrażenie ogrodu sztuki, a fotele i sofy wydają
się fantazyjnymi rzeźbami. Paryskie biuro
architektoniczne zaprojektowało Cukiernicze
Atelier, serwujące kreowane na miejscu
ciasta i torty oraz aromatyczne kawy i
herbaty.

Wzniesiony w 2016 roku Arthotel ANA
Symphony to nowoczesny Designhotel z 97
pokojami.
Obiekt znajduje się w samym sercu Lipska,
zaledwie 2 minuty spacerem od rynku, w
budynku Primark-Haus przy Hainstraße.
Hotel jest wspaniałą kombinacją form, barw i
komfortu.
Lotnisko Leipzig/Halle znajduje się w
odległości 14 km, a teren sławnych targów
Leipziger Messe w odległości 8 km od hotelu.
Do obydwóch miejsc można szybko i
wygodnie dojechać środkami komunikacji
miejskiej.
Cześć, jestem Ana!

Cukiernicze atelier

IMPREZY I WYDARZENIA

Dni teatru i muzyki żydowskiej w
Dreźnie
Impreza prezentująca żydowską twórczość
muzyczną i teatralną święci w tym roku swój
dwudziesty jubileusz. 20 lat, które są
wyrazem tolerancji i zainteresowania kulturą.
Trwający dwa tygodnie festiwal wpisał się już
na stałe w kalendarz imprez kulturalnych
odbywających się jesienią w Dreźnie.
23.10 – 06.11.2016

„UWAGA szpieg!“ – tajne służby

w Niemczech w latach 1945-1956
Wystawa pokazuje ponad 600 obiektów,
dokumentów i pamiątek pochodzących z
prywatnych zbiorów, z których wiele
prezentowanych jest publicznie po raz
pierwszy. Odwiedzający wystawę mogą
zapoznać się z życiem i działalnością
najsławniejszych
szpiegów,
tworzących
historię Niemiec u początków zimnej wojny.
Tylko do 29.11.2016

Festiwal Filmów Animowanych i
Dokumentalnych w Lipsku
59. Dok Leipzig to największy w Niemczech i
jeden z najbardziej znaczących festiwali
filmów artystycznych na świecie.
W programie znalazły się między innymi
konkursy międzynarodowe, konkurs Next
Masters,
sporo
tematyki
regionalnej,
retrospekcji historycznej i wiele więcej.
31.10. - 06.11.2016

Festiwal Euro Scene Leipzig
W
ramach
festiwalu
współczesnej
europejskiej muzyki i sztuki teatralnej
zaprezentowanych zostanie 13 spektakli, z 10
różnych krajów, podczas 22 imprez, na 8
różnych scenach. Spektrum stylistyczne
obejmuje teatr klasyczny i tańca, teatr
lalkowy, performance i spektakl dla dzieci.
08.11 - 13.11.2016
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