Kino Kraków Płynie
Cykl wakacyjnych spotkań
ze światowym kinem nad Wisłą!

KINO

Wraz z nadejściem lata Miasto Kraków zaprasza do wspólnego udziału
w wyjątkowym wydarzeniu „Kino Kraków płynie”. Pomysł na kinowy rejs
Wisłą do Gdańska zrodził się z fascynacji dawnymi motywami kina
objazdowego, w połączeniu z ideą wykorzystania niezwykłego, choć
trochę zapomnianego potencjału najdłuższej i najpiękniejszej z Polskich
rzek.

KRAKÓW
PŁYNIE

Kino na wodzie… widownia na brzegu, a wszystko to w dość nietypowej scenerii, dalekiej od dusznych
i przepełnionych sal kinowych. Tak w skrócie można opisać projekt Kino Kraków Płynie.
Kino Kraków płynie to coś więcej niż plenerowe pokazy ﬁlmowe. To podróż najpiękniejszą z rzek i wieczorne
projekcje kinowe na wodzie. Będziemy prezentować dla Państwa ambitne ﬁlmy w nietypowy sposób…
na pływającej barce, która wyruszy z Krakowa i pokona trasę ok 850 kilometrów.
Będziemy spotykać się w weekendy, po zachodzie słońca. Prosimy o zabieranie ze sobą kocy i dobrego nastroju.
Klimat i dobre kino zapewniamy my…
Krakowskie letnie kino plenerowe pokona trasę z Krakowa do Gdańska, wykorzystując najważniejszą śródlądową
drogą wodną w dawnej Polsce, łączącą centrum i południe kraju z głównym polskim portem morskim w Gdańsku.
Rejs dawnym szlakiem żeglugowym rozpocznie się pod koniec czerwca, a nasze kino plenerowe odwiedzi osiem
nadwiślańskich miast: Sandomierz – Kazimierz n. Wisłą – Warszawa - Włocławek – Toruń – Grudziądz – Tczew –
Gdańsk. Rejs jest swoistą formą zaproszenia do złożenia wizyty w Krakowie, skierowanego do mieszkańców
odwiedzanych miast oraz turystów. Stanowi także doskonałą alternatywę dla tych, którzy nie przepadają za
atmosferą wielkich mul pleksów.
Wieczorne pokazy kina plenerowego, w magicznej scenerii rzeki Wisły, poświęcone będą najciekawszym ﬁlmom
ubiegłych lat, nagradzanym i wyróżnianym na licznych fes walach ﬁlmowych. Kino Kraków Płynie prezentować
będzie ﬁlmy zaliczane do „klasyki światowego kina”, którym zdecydowanie bliżej do repertuaru małych kin
studyjnych.
Nasze wakacyjne pokazy ambitnego kina nad Wisłą rozpoczynać będziemy o godzinie 21.00, prezentując po dwa
ﬁlmy: w piątek i sobotę, w każdym z nadwiślańskich miast.
Czeka na Was doskonały repertuar… czyli pływające kino na barce. Serdecznie zapraszamy wszystkich
miłośników dobrego kina do udziału w tym wyjątkowym projekcie!

==========================
Trasa ﬁlmowa: Kino Kraków Płynie
Sandomierz 29-30.06.2018
Kazimierz Dolny 06-07.07.2018
Warszawa 13-14.07.2018
Włocławek 20-21.07.2018
Toruń 27-28.07.2018
Grudziądz 03-04.08.2018
Tczew 10-11.08.2018
Gdańsk 17-18.08.2018

SZCZEGÓŁY NA
KINOWISLA.PL
/kinowisla2018
Łączy nas miłość do dobrego kina,
fascynuje nas to, co niecodzienne, łączy nas Wisła….

