Poznań, 5.12.2012
Informacja prasowa
Świąteczne kolędowanie dla seniorów i nie tylko
W Poznaniu coraz mocniej można już poczuć atmosferę świąt. W przyszły czwartek zagości ona
również w Eurocafe w Pasażu Rondo, gdzie odbędzie się wieczór kolęd. To trzecie wydarzenie z
cyklu kameralnych imprez kulturalnych przygotowanych we współpracy z artystami Teatru
Muzycznego w Poznaniu.
Poznaniacy, którzy w czwartkowy wieczór (13.12.2012) o godz. 19 wybiorą się do kawiarni w Pasażu
Rondo, będą mogli na żywo posłuchać kolęd w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Nastrojowa muzyka wprowadzi widzów w atmosferę świąt.
- W ten wieczór wykonamy utwory, które kojarzą się z rodzinną atmosferą Bożego Narodzenia. Nie
zabraknie znanych kolęd, takich jak „Cicha noc” czy „Wśród nocnej ciszy” – mówi Bartosz Kuczyk,
artysta Teatru Muzycznego, który tym razem zaśpiewa razem z Magdaleną Rutkowską.
Organizatorzy przewidują, że podobnie jak wcześniejsze wydarzenia, wieczór kolęd będzie cieszył się
dużym zainteresowaniem poznaniaków, szczególnie seniorów, którzy przyłączą się do wspólnego
kolędowania z artystami Teatru Muzycznego.
- Koncertem kolęd zakończymy cykl wydarzeń kulturalnych, które w ostatnim czasie odbyły się w
naszej kawiarni. W nowym roku artyści Teatru Muzycznego powrócą w to miejsce ponownie.
Podobnie, jak to było do tej pory, dwa razy w tygodniu będzie można posłuchać u nas muzyki
fortepianowej na żywo – zapowiada Piotr Szpiganowicz, kierownik ds. marketingu EUROKIOSK Sp. z
o.o. zarządzającej siecią kawiarni Eurocafe.
Cykl kameralnych imprez kulturalnych jest wspólną inicjatywą grupy artystów na co dzień
występujących w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i kawiarni Eurocafe. Dotychczas odbyły się dwa
wydarzenia – koncert utworów z lat 20. i 30. oraz wieczór operetkowy, podczas których wnętrza
kawiarni wypełniły się słuchaczami po brzegi. Ponadto od połowy listopada goście kawiarni mogą co
tydzień – w poniedziałki i czwartki – posłuchać muzyki fortepianowej na żywo. W najbliższych
planach są też spotkania z artystami ze świata muzyki oraz wystawy fotografii. Miejsce ma również
sprzyjać aktywizacji mieszkańców w wieku średnim, dlatego do występu zachęcane będą zespoły z
okolicznych domów kultury.

A jak było podczas koncertu „Dawnych wspomnień czar, czyli piosenki z lat 20. i 30.”?
Zapraszamy do obejrzenie filmiku na You Tubie:
https://www.youtube.com/user/EurocafePoznan
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Informacje dodatkowe:
Eurocafe to sieć nowoczesnych i komfortowych kawiarni opartych na systemie franczyzy, które wraz
z markami EURO – SALON Prasowy i Eurosnack są zarządzane przez EUROKIOSK Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu. Charakteryzuje je oferowanie kawy wysokiej jakości w wielu odmianach, a także
różnorodna oferta odpowiadająca gustom klientów i uwzględniająca lokalnych dostawców. Eurocafe
to również jakość i szybkość obsługi, atrakcyjne ceny i programy lojalnościowe oraz nowoczesny i
komfortowy wystrój wnętrz. Oprócz Poznania, kawiarnia działa także w Otwocku. Wkrótce
planowane są otwarcia w kolejnych lokalizacjach.
Więcej informacji o systemie franczyzy na stronie http://www.euro-cafe.pl. Poznańską Eurocafe
znaleźć można też na Facebooku http://www.facebook.com/EurocafePoznan.
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