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Doda gwiazdą pikniku „Opole w rytmie natury”
Koncert Dody i zespołu Virgin, występ zespołu Ravel, Miasteczko Ekologiczne, a na finał widowisko pirotechniczne. To wszystko już w najbliższą sobotę (18.08) odbędzie się na Osiedlu
im. Armii Krajowej w Opolu w ramach pikniku „Opole w rytmie natury”. Piknik rozpocznie się o
godz. 15:00 i potrwa do wieczora. Motywem przewodnim będzie tematyka segregacji odpadów.
Szczegóły programu zamieszczamy poniżej.
<span style="font-weight: bold;">Miasteczko Ekologiczne</span><br /> <br /> W Miasteczku
Ekologicznym będzie można zajrzeć do Mobilnego Parku Nauki z wodną oczyszczalnią, wodną
elektrownią, wirem i tamą wodną. Będzie można wziąć udział w wyścigu z grawitacją, pobawić się
w głuchy telefon, zajrzeć do skrzyni zmysłu słuchu, wziąć udział w wielkim złudzeniu optycznym
albo zagrać w eko-grę planszową. W tzw. Eko-Domie, dowiemy się jak żyć zdrowiej i bardziej
ekologicznie. Z kolei w atelier fotograficznym „My kontra smog” znajdą się kostiumy i będzie
można się przebrać np. za czystą chmurę, „smog”, piec węglowy, stary komin czy śmieci, które
często są traktowane jak opał…Nie zabraknie też warsztatów, gdzie będzie można poznać, jak się
robi eko-kosmetyki, zabawki z odzysku, eko-dekoracje czy recyklingową biżuterię.<br /> <br />
<span style="font-weight: bold;">Spektakl dla dzieci</span><br /> <br /> O godz. 16:30
rozpocznie się spektakl dla dzieci pt. „Doktor Kruk. Na troski i zmartwienia najlepsza jest
piosenka”. Dzieci zapoznają się ze zdrowym stylem życia, właściwym odżywianiem, segregacją
śmieci i z prawidłowym sposobem korzystania z tego, co daje natura. <br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;">Koncerty i wielki finał</span><br /> <br /> <img class="image
borderefx1 left" style=" width:50%; float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/247153/2018-08-13_1534170289.jpg" alt="Doda
gwiazdą pikniku „Opole w rytmie natury”" title="Doda gwiazdą pikniku „Opole w rytmie natury”"
/>Koncert Dody i zespołu Virgin rozpocznie się o godz. 21:00, a poprzedzi go występ - doskonale
znanego słuchaczom Radia Opole – zespołu Ravel. Na finał całego pikniku przygotowano
muzyczne widowisko pirotechniczne. Będzie to mieszanka barw, efektów i dźwięków. <br /> <br
/> Wstęp na piknik „Opole w rytmie natury” jest bezpłatny. Głównym organizatorem wydarzenia
jest Urząd Miasta Opola. Radio Opole jest patronem medialnym. Przedsięwzięcie inauguruje cykl
wydarzeń w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja…” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne wydarzenie szykuje się 1 września w
Parku Nadodrzańskim w Opolu – szczegóły już wkrótce. <br /> <br /> <div style="text-align:
center;"><span style="font-weight: bold;">Program pikniku „Opole w rytmie
natury”</span>:</div><br /> <span style="font-weight: bold;">15:00–20:00</span>
Miasteczko Ekologiczne<br /> <span style="font-weight: bold;">16:30</span> Ekologiczny
spektakl teatralny dla dzieci – „Doktor Kruk. Na troski i zmartwienia najlepsza jest piosenka”<br
/> <span style="font-weight: bold;">19:30 </span>Koncert zespołu Ravel <br /> <span
style="font-weight: bold;">21:00</span> Koncert DODY i zespołu Virgin <br /> <span
style="font-weight: bold;">22:00</span> Wielki finał<br /> <br /> [źródło: <a

href="https://www.opole.pl/opole-w-rytmie-natury/" target="_blank" title="Przejdź na stronę
organizatora wydarzenia">http://www.opole.pl/opole-w-rytmie-natury/</a>]

