Koncert Joanne Shenandoah w Bydgoszczy 04 listopada 2012
INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONCERTU.
1. Koncert odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury (MCK) w Bydgoszczy, ul.
Marcinkowskiego 12-14. Jest to dość niedaleko od dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.
MCK będzie otwarte od godziny 12.00. W foyer MCK będzie do obejrzenia tematyczna
wystawa. Ponadto w foyer jest kawiarenka z gorącymi i zimnymi napojami, ciasto.
Rozpoczęcie koncertu - godz. 18.00. Zaczniemy krótkim show tańców powwow, po którym
nastąpi koncert Joanne Shenandoah.
2. Wiele osób pyta o możliwość spotknia z Joanne i Daugiem po koncercie. Informuję, że po
planowanym na zakończenie koncertu krótkim raucie dla VIP (zakładam, że będzie to około
21.00) jadę z Joanne i Dougiem na kolację do restauracji MAESTRA. Znajduje się ona
bardzo blisko miejsca koncertu (ok.300 m), przy budynku Opery Nova. Wszyscy, którzy są
chętni na spotkanie z gośćmi mogą po koncercie udać się, nawet pieszo do MAESTRY.
MAESTRA jest niedrogą, za to bardzo przyjazną restauracją, w świetnym miejscu. Zakładam,
że miło będzie spotkać się wszystkim chętnym właśnie tam.
3.Istnieje możliwość niezbyt drogiego noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, które
znajduje się blisko dworca kolejowego, przy ulicy Sowińskiego 5 www.ssm.bydgoszcz.pl,
email:schronisko@ssm.bydgoszcz.pl, tel. 52/3227570. Oczywiście o nocleg każdy musi
zadbać indywidualnie, a informacja o schronisku stanowi tylko jakąś propozycję. Zachęcam,
by ewentualnie rezerwować miejsce wcześniej aby nie było niespodzianek.
4. Zaproszenia będą do odebrania przed koncertem u mnie albo u Violi. Proszę więc o
przybycie na koncert nieco wcześniej, aby bez pośpiechu załatwić sprawy formalne. Uwaga:
miejsca na zaproszeniach nie są numerowane, z uwagi na fakt, że i miejsca siedzące w sali
widowiskowej MCK nie mają oznaczeń. Zaproszeń jest dokładnie tyle ile miejsc siedzących,
tak więc wszystkie osoby, które będą posiadać zaproszenia mają zagwarantowane miejsca w
wygodnych fotelach. Proszę być wyrozumiałym wzajemnie do siebie podczas zajmowania
miejsc. Trzy pierwsze rzędy są wyłączone dla zaproszeń VIP.
5. Informację o planowanym na Wyższej Szkole Gospodarki wykładzie Douga GeorgeKanentiio o kulturze Irokezów podam w możliwie najkrótszym terminie.
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