Łączy nas Warszawa
Wielokulturowe Warszawskie Street Party 2016
Niedziela, 28 sierpnia 2016
Oficjalne zaproszenie z programem

Fot. Michał Kawka, Warszawskie Wielokulturowe Street Party 2015

Redakcja portalu Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur zaprasza na wyjątkową
10. edycję Wielokulturowego Warszawskiego Street Party! 28 sierpnia, pierwszy raz na ulicy
Świętokrzyskiej, w samym sercu Warszawy, podczas wspólnego święta, spotka się cały świat.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i gości stolicy, niezależnie od ich pochodzenia,
aby tego dnia pokazali, że łączy nas Warszawa.
Podczas tej jubileuszowej edycji Festiwalu czeka na Państwa wiele atrakcji, dzięki którym
ta ostatnia wakacyjna niedziela będzie niezapomniana.
START PARADY: 12:00 pl. Bankowy
WIELOKULTUROWE MIASTECZKO: 14:00-22:00 ul. Świętokrzyska
(pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Mazowiecką)
STREFA DLA DZIECI: ul. Kubusia Puchatka

PARADA
W wielokulturowej paradzie będzie można usłyszeć i zobaczyć: Bloco da Polonia – batucadę
Wielokulturowego Warszawskiego Street Party, w której skład wchodzą grupy batucadowe z całej
Polski (m.in.: Tubatuca, Ritmo Bloco, Seria de Varsovia a także Carnival Stars – Samba Show &
More), Euromaidan Warszawa i społeczność ukraińską w 'Paradzie wyszywanek', przedstawicieli
społeczności wietnamskiej z Fundacji na Rzecz Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce,
przedstawicieli społeczności czeczeńskiej w tradycyjnych strojach, tancerzy ze szkoły 'Tureckie
Klimaty', Viva Cuba Dance Studio, Drumbastic i Viva Brasil, SalsHall Ortodox i kursantów ze Szkoły
Tańców Karaibskich SHO, UNICAR Capoeira Warszawa, tancerki ze Szkoły Tańca z Wachlarzami
Bojowymi i The Siren Society, Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa – Orkiestrę Marszową, łódź oraz
złotego smoka!

PROGRAM WIELOKULTUROWEGO MIASTECZKA

SCENA
14:20 Omphalos tribe – American Tribal Style
14:30 Grupa Taneczna Paheli – pokaz tańca bollywood
14:35 Szkoła tańca Studio Flamenco – choreografia z mantonem
14:40 The Siren Society – pokaz tańca American Tribal Style
14:45 Latin Groove szkoła salsy – pokaz salsy
14:50 Apsara – taniec Ujgurski
15:00 Show perkusyjne w wykonaniu zespołu Bloco Central – muzyka brazylijska na żywo
15:15 Grupa Taneczna Paheli – pokaz tańca bollywood
15:20 Szkoła tańca Studio Flamenco – pokaz uczennic – choreografia z kastanietami
15:25 Szkoła Tureckie Klimaty (Joanna i Roohi) – pokaz tańca osetyjskiego
15:30 SalsHall Ortodox – pokaz dancehall
15:40 Wonder Girls "Like Money" – cover taneczny zespołu k-popwego
15:50 Yaroslav Dzhus – koncert na bandurze
16:15 Vlad Guzman i Dan Torres – koncert jazzowy
16:35 Apsara – taniec uzbecki w stylu Fergany
16:40 Warsaw Gamelan Group – muzyka i taniec indonezyjski
17:00 Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa – taniec złotego smoka
17:10 Orkiestra Marszowa Tian Guo – koncert orkiestry
17:25 Grupa taneczna Assaya – taniec z południowego Egiptu (saidi)
17:30 Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce – występy taneczne i wokalne
przedstawicieli społeczności wietnamskiej
17:55 Latin Groove szkoła salsy – pokaz bachaty
18:00 Grupa taneczna Assaya – fuzja paso doble z tańcem orientalnym w wersji show
18:05 Skill Fanatikz Crew – pokaz breakdance
18:10 Gun Shot – pokaz dancehall
18:15 Vanesa Alexandra Salazar Silvestre – pokaz salsy caleñy
18:20 Viva Brasil – pokaz samby na sportowo

18:30 Szkoła Tureckie Klimaty (Joanna i Roohi) – pokaz tańca azerskiego
18:35 Szkoła Tańca z Wachlarzami Bojowymi
18:45 Sereia de Varsóvia – bębny i śpiew rodem z brazylijskiego karnawału
19:00 SalsHall Ortodox – pokaz samby
19:10 Wisła Hot 4/5/6 – jazz, New Orleans style
19:40 Buba Badjie Kuyateh & Bantamba – etno jazz
20:10 Discountry – nowoczesne country
20:40 Gaban Azul – latino, trova
21:10 Som Brasil – bossa, samba, brazylijski funk
21:40 Ritmo Bloco – występ batucady
STREFA WARSZTATÓW I POKAZÓW TAŃCA
14:20 Yachad – warsztat tańców izraelskich
14:40 Jello – warsztaty taneczne: "How’s this?" HyunA
15:00 Szkoła Tańców Karaibskich SHO – warsztaty dancehall
15:20 Latin Groove szkoła salsy – warsztat salsy w parach
15:40 Apsara – pokaz perski pop solo i warsztaty tańca perskiego
16:05 Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa – pokaz ćwiczeń
16:20 Viva Cuba Dance Studio – warsztaty reggaeton
16:45 Latin Groove szkoła salsy – warsztat salsy w parach
17:05 Afrocuba de Aca (los adeptos) z Szkola Tańców Karaibskich SHO – pokaz tańca
17:10 Szkoła Tańców Karaibskich SHO – warsztaty samby
17:30 Szkoła Tureckie Klimaty – warsztaty tańców tureckich
17:55 Szkoła tańca Studio Flamenco – pokaz uczennic – choreografia z wachlarzem
18:00 Ray el hechicero – warsztaty rumby
18:20 Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa – taniec z lotosami
18:35 Grupa choreograficzna ze Szkoła Tańców Karaibskich SHO – pokaz samby
18:40 Latin Groove szkoła salsy – warsztat bachaty w parach
19:00 Ilios – tańce greckie
19:20 Omona – warsztaty taneczne: "Daddy" PSY
19:50 Vanesa Alexandra Salazar Silvestre – warsztat salsy caleñy
20:15 Szkoła tańca Studio Flamenco – warsztat podstawy tańca flamenco
20:35 Apsara – pokaz tańca afgańskiego Qataghani
20:40 Los Cangris ze Szkoły Tanców Karaibskich – pokaz reggaetonu
20:45 Szkoła tańca Oye! – warsztaty salsy
21:05 Warszawska Szkoła Tanga TANGOPOEMAT: Natasza & Masoud – pokaz tanga
21:15 Viva Cuba Dance Studio – warsztaty afro salsa rumba
21:35 Grupa taneczna Assaya – Ederlezi taniec ze świeczkami do muzyki bałkańskich Cyganów
21:40 Warszawska Szkoła Tanga TANGOPOEMAT: Natasza & Masoud – pokaz tanga
STREFA ORKIESTRY I SZTUK WALKI
14:20 SOTO – pokaz sztuk walki (Karate)
14:40 Profesor Muzenza i pokaz grupy ACMB Capoeira
15:00 Orkiestra Marszowa Tian Guo – koncert orkiestry

15:20 Fundacja FICAG Polska – pokaz brazylijskiej sztuki walki, capoeira
15:40 SOTO – pokaz sztuk walki (Ju-Jitsu i samoobrona)
16:00 Show perkusyjne w wykonaniu zespołu Bloco Central & Amigos – muzyka brazylijska na
żywo
16:20 Szkoła tańca Studio Flamenco – pokaz stepu flamenco solo
16:40 SOTO – pokaz sztuk walki (Aikido)
17:00 Sereia de Varsóvia – zagraj z nami swoje pierwsze dźwięki samby batucady
17:30 UNICAR Capoeira Warszawa – warsztaty Capoeira Regional
18:00 SOTO – pokaz akrobatyki
18:10 Profesor Muzenza i grupa ACMB Capoeira – gra na instrumentach
18:30 SOTO – pokaz sztuk walki (Ken-Jutsu)
18:50 Ritmo Bloco – występ grupy perkusyjnej
19:10 Fundacja FICAG Polska – pokaz brazylijskiej sztuki walki, capoeira
19:25 SOTO – pokaz sztuk walki (Judo)
19:45 UNICAR Capoeira Warszawa – pokaz Roda de Capoeira Regional
20:00 Drumbastic – drum show

MIASTECZKO
1. Stoisko informacyjne / Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur – informacje o
programie wydarzenia, zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców
2. Muzeum Azji i Pacyfiku – prezentacja działalności Muzeum i pierwszej części ekspozycji
stałej "Strefa Dźwięku" oraz wystawy Azja/Pacyfik/Solec24, spotkanie z Marcinem Żekało i
mini warsztaty gry na japońskim flecie shakuhachi, publikacje o tematyce azjatyckiej,
rękodzieło z Azji
3. Indian Lotus – biżuteria i naturalne kosmetyki z Indii
4. Restauracja Ganesh – prawdziwe oblicze indyjskiej kuchni
5. India Silk – oryginalne bawełniane mandale indyjskie, malowane ręcznie metodą
stemplowania naturalnymi barwnikami
6. Mr India – restauracja indyjska
7. Indigo Decor – meble i dekoracje do wnętrz niebanalnych, unikatowych i ponadczasowych
8. Buddha Indian Restaurant – kuchnia indyjska: zaproszenie na spotkanie z orientem
9. Tatuaże z Henny – MerviaArt & Ilona's Henna 'n' Stuff – tatuaże malowane naturalną
henną
10. Little India – sklep z żywnością indyjską: przyprawy, ryże, przekąski oraz słodycze otoczone
aromatem kadzideł oraz orientalne kosmetyki
11. Namaste India – kuchnia indyjska
12. Bombay Bazaar – kosmetyki naturalne z Indii (Swati Ayurveda): olej i farby do włosów,
henna, szampony, kremy do twarzy, organiczne herbaty z bazylią Tulsi – Organic Wellness
13. FICAG Polska – grupa capoeira – tajniki brazylijskiej sztuki walki – capoeira i gra na
oryginalnych instrumentach brazylijskich; kilka razy w ciągu dnia będzie można obejrzeć
pokaz capoeira na żywo
14. Curry Hut Restauracja Indyjska – kuchnia indyjska
15. Viva Cuba Dance Studio – warsztaty taneczne, pokazy i konkursy – Tańcz z Viva Cuba
Dance Studio: dancehall, reggaeton, twerk, salsa, ragga, hip hop, house i wiele innych

16. Restauracja Sagarmatha Nepal – kuchnia nepalska
17. Szkoła Tańca Studio Flamenco – pokaz tradycyjnych strojów do tańca flamenco, stoisko z
wachlarzami, nauka gry na kastanietach, fiesta por sevillanas (taniec)
18. Injachi – kuchnia indyjska z północnych i południowych Indii
19. International Language School of Poland – 14:00-14:15 przywitaj się w językach świata,
14:15-14:45 kurs kaligrafii arabskiej, 14:45-15:15 kurs kaligrafii japońskiej, 16:00-16:45
sztuka Japonii: origami, 17:00-17:30 English tea, 17:30-18:00 podwieczorek z ILSP (kawa i
przekąski arabskie), 18:00-19:30 smaki świata: arabskie specjały na słodko, 19:30-20:30
karciane gry arabskie, 20:30-21:00 tradycyjny taniec arabski: dabka
20. Polska Akcja Humanitarna – materiały i spotkania promujące wartości humanitarne:
poszanowanie godności drugiego człowieka, równość, szacunek i czynienie dobra; wiedzę na
temat sytuacji w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi; gry edukacyjne dla dorosłych
i dla dzieci prowadzone przez pracowników organizacji; Wielka Wyklejanka, czyli angażująca
plansza, w której każdy symbolicznie może zaznaczyć swoją pomoc
21. Market Turecki Baklava – produkty tureckie
22. Sapko Kebab – kuchnia turecka
23. Ottomańska Pokusa – oryginalna turecka baklava
24. Ottoman Food – tradycyjne potrawy kuchni tureckiej
25. Fundacja dla Somalii – informacje na temat działań organizacji, żywa biblioteka, warsztat:
jak się robi zdjęcie 3D, atrakcje dla dzieci
26. Tudel Orientalne Wypieki – orientalne wypieki tureckie, bałkańskie, śródziemnomorskie,
baklava, borek, gozleme, chałwa, lokum i inne
27. UNICAR Capoeira Warszawa – prezentacja Capoeira Regional, gra na instrumentach
28. Abyssinia – kuchnia etiopska, dania wegańskie i mięsne
29. Ritmo Bloco – kącik dziecięcy (malowanie twarzy, szablony RB, kolorowanki), warsztaty
body percussion, warsztaty taneczne samby, krótkie występy RB, zabawy i konkursy
30. Yerbamarket.com – yerba mate
31. El Caribe – restauracja karaibska
32. Argentyna Limited – yerba mate i akcesoria, wina bezalkoholowe, napoje Ice Mate
33. PeruArt – rękodzieło z Ameryki Południowej (głównie z Peru)
34. Dos Tacos – meksykańskie tacos i churros
35. Club-Mate – napoje na bazie Yerba Mate – idealnie pobudzają i dodają energii
36. EtnoArt – rękodzieło południowoamerykańskie oraz własne rękodzieło inspirowane sztuką
Indian
z obu Ameryk
37. Fundacja Ocalenie – gry tematyczne dot. uchodźctwa i świata muzułmańskiego, rozbieranie
symbolicznego muru, za którym odkryjemy bogatą kulturę muzułmańską, gra w tawlę,
libański indie rock i indonezyjskie disco, koszulki
38. Latino Bar – przysmaki kuchni latynoskiej
39. Sztubire – pracownia niepowtarzalnej biżuterii w nurcie steampunk i folk
40. Ambic – kuchnia perska i orientalna
41. Smok Latający – szablony do tworzenia własnych zabawek z kartonu, warsztaty plastyczne
42. Mojo Picón – kuchnia Hiszpanii oraz Wysp Kanaryjskich
43. Skarby Sycylii – produkty, które posiadają znakomity smak, są przepełnione słońcem, kulturą i
tradycją kulinarną magicznej wyspy basenu Morza Śródziemnego, kuchnia sycylijska
44. Restauracja Mała Gruzja – oryginalna kuchnia gruzińska

45. Rose shop – bułgarskie produkty różane (kosmetyczne i spożywcze)
46. Winny Bułgar – wina i tradycyjne produkty bułgarskie
47. Tamada – produkty i kuchnia gruzińska
48. Restauracja Gruzja – kuchnia gruzińska
49. Szkoła Tańców Karaibskich SHO – animacje taneczne
50. Piekarnia Bałkańską ulicą – bałkańskie wypieki
51. Sklep węgierski Papryka – produkty węgierskie, przetwory, przyprawy, kuchnia węgierska
52. ACMB Capoeira Warszawa – gra na instrumentach oraz śpiewanie, otwarty trening
53. Szkoła tańca The Cuban Place – spontaniczna zabawa w stylach tanecznych związanych z
działalnością szkoły, (Salsa kubańska i Rueda de Casino, Rock’n’Roll, Reggaeton, Bachata)
54. Tsong Kha Momo Bar – tybetańskie pierożki momo w cieście tradycyjnym i ryżowym,
shapale – duży pieróg z nadzieniem, 14:00-16:00 degustacja herbaty tybetańskiej
55. Suparom Thaifood – kuchnia tajska
56. Towarzystwo Buddyjskie Wietnamczyków w Polsce – kuchnia wegetariańska, produkty
wietnamskie
57. Szkoła tańca Oye! – całodniowa impreza w kubańskim stylu, gorący klimat Havany na
warszawskiej ulicy
58. UkHimalaya – produkty indyjskie i himalajskie
59. Rong Vang – kuchnia wietnamska
60. Fundacja Wspierania Inicjatyw Wietnamczyków w Polsce – kulinarna podróż do
Wietnamu, drobiazgi z Wietnamu, 14:30-15:15 warsztat nauki języka wietnamskiego,
prezentacja literatury wietnamskiej dla dzieci, 15:30-16:15 wietnamskie gry tradycyjne dla
dzieci i dorosłych, 18:15-18:45 warsztat tańca wietnamskiego
61. +Social – warsztaty taneczne, informacje o koreańskiej kulturze i popkulturze
62. Restauracja Koreana – kuchnia koreańska
63. Wystawa Orlando Lazaro Ortegi pt. "Oblicza Kuby" – wystawa młodego kubańskiego
artysty, inspirowana sztuką ulicy i pop-artem
64. Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa – nauka ćwiczeń Falun Dafa, warsztaty składania
kwiatów lotosu z papieru oraz chińskiej kaligrafii
65. Mjud – mini bajgle: po polsku, po żydowsku, po tatarsku, po łemkowsku
66. SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe – pokazy i warsztaty: Aikido,
Ken-Jutsu, Ju-Jitsu i samoobrony, Judo, Akrobatyki, Karate; kimona japońskie (Yorokobi no
koen), Szkoła Bonsai – Marek Gajda, artykuły japońskie
67. Punkt Konsultacyjny dla Migrantów – informacje o warszawskich organizacjach
pozarządowych działających na rzecz migrantów oraz informacje i konsultacje dotyczące
m.in. legalizacji pobytu w Polsce
68. Sereia de Varsóvia – możliwość zagrania swoich pierwszych dźwięków samby batucady oraz
poznania instrumentów z karnawału w Rio de Janeiro (spotkania o pełnych godzinach)
69. Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu oraz Polskie Stowarzyszenie Carrom – carrom,
malowanie henną
70. Dom Otwarty – przygoda z ornamentyką arabską, warsztaty klasycznej sztuki zdobienia
kafelków, kolorowanki dla dużych i małych – wszystko w przyjaznej atmosferze, wśród
zapachów i bliskowschodnich smakołyków, zbiórka artykułów szkolnych dla uchodźców

STREFA DLA DZIECI
71. Aklilu Art & Karkandoo – wystawa prac malarskich etiopskiego artysty Aklilu Temesgen oraz
warsztaty artystyczne i plastyczne o tematyce afrykańskiej (Etiopia i Afryka Wschodnia) skierowane
do dzieci: warsztaty zabawkarskie i malarskie oraz gry afrykańskie i nauka pisma etiopskiego.
Prowadzący: Aklilu Temesgen, Kinga Turkowska, Patrycja Kozieł i grupa edukatorów Karkandoo.
72. WeArt – zabawy i warsztaty plastyczne, robienie lalek z bibuły, rysowanie, malowanie na
jedwabiu, wystawa wietnamskiej artystki Loi Hong Diep
73. Fundacja Ludoteka Roszada i Ludiksy – spotkanie dla dzieci i dorosłych z grami planszowymi
z różnych krajów

74. NAMIOT RUCHU I OPOWIEŚCI
14:00 Daniel Slomka – opowiadania dla dzieci Singera
14:30 Dziecięcy Zespół Czeczeński "Nochci’o" – pokaz tańca czeczeńskiego Lezginka w
wykonaniu dzieci
14:50 SOTO – pokaz i warsztaty sztuk walki (Karate, Aikido)
15:20 Kwiaty orientu "Magiczne spotkanie w Szkole Kotów" – warsztaty literacko-plastyczne na
podstawie pierwszej koreańskiej powieści fantasy "Szkoła Kotów" Kim Jin-kyunga
16:00 Ray el hechicero – warsztat merengue
16:30 Fundacja FICAG Polska – warsztaty capoeira dla dzieci
17:00 Leo Vilhelna (Tubatuka) – warsztaty batucadowe
17:40 Szkoła tańca Oye! – warsztaty salsy
19:00 Kino plenerowe
75. NAMIOT GIER I WARSZTATÓW
Przez cały dzień:
Klub Japoński – pokaz tradycyjnych gier i rozgrywek typu go, shogi, mahjong, hanafuda, kendama,
Białoruski Dom i członkowie Inicjatywy Wolna Białoruś – lalki i wycinanki białoruskie –
warsztaty plastyczne
14:00 Yana Sira – warsztaty plastyczne – lalki motanki
15:00 Daniel Slomka – pisanie imion po hebrajsku
16:00 Fundacja "Wolna Przestrzeń" i Ukraińska sobotnia szkoła "Lebiodka" w Warszawie –
warsztaty plastyczne: Jaskrawe lato w butelce
Strefa Muzycznej Improwizacji – dźwięk i muzykę wydobyć można z każdego przedmiotu: puszki,
butelki, talerza, doniczki – całodniowa zabawa pod opieką Mamadou Dioufa; o godz. 16.00
zapraszamy dzieci na wspólny koncert
Boisko Etnoligi – sport i edukacja: multikulturowe warsztaty fair play – spotkania przy piłce z
graczami Etnoligi

Dodatkowe wydarzenia w miasteczku
Fotościanka – pamiątkowe zdjęcia z X edycji Wielokulturowego Warszawskiego Street Party wg
pomysłu Eleny Sudiny
Mapa Świata – zaznacz na mapie skąd pochodzisz i zobacz skąd pochodzą inni mieszkańcy
Warszawy
Zbiórka materiałów szkolnych dla dzieci z ośrodka dla uchodźców na Targówku! Przybory
szkolne takie jak: zeszyty, piórniki, kredki, długopisy, ołówki, flamastry, farbki, buty i koszulki
sportowe i plecaki prosimy przynosić do stoiska informacyjnego portalu Kontynent Warszawa –
stoisko nr 1.
https://www.facebook.com/events/167383977018167/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1470
992727162236
Wystawa zdjęć autorstwa Ukraińców i Ukrainek mieszkających w Warszawie "Mieszkam tu, bo
kocham" – kuratorka Elena Sudina – Kawiarnia Mjud, pkt nr 65 na mapie.
15:00 -16:00 Write the City (Fundacja Etc.)
Jak znaleźć swój głos i uczynić go słyszalnym, kiedy wszyscy dookoła mówią zupełnie inaczej?
Ten projekt daje migrantom możliwość publikacji swoich słów, poznać im od środka miasto w
którym teraz żyją.
Teraz nadszedł czas żeby przedstawić wyniki ich pracy. Miasto widziane oczami migrantów i
opisane ich słowami! Będą czytać swoje wiersze i opowiadania, a także dyskutować o mieście,
które ich zainspirowało – Warszawie. Spotkasz i usłyszysz ich w naszym miasteczku!
Gra miejska!
Zagraj w grę miejską na terenie Wielokulturowego Miasteczka! Odbierz swoją kartę w stoisku
informacyjnym portalu Kontynent Warszawa – stoisko nr 1., wykonaj zadania, zdobywaj
pieczątki i wymień je na nagrodę!
Punkt konsultacyjny dla migrantów
Migrantów zainteresowanych ofertą warszawskich organizacji pozarządowych zapraszamy na
stoisko nr 67.! Na miejscu dyżurować będzie Marija Jakubowycz z Fundacji Ternopilskiej, która
odpowie również na pytania związane z oświatą i rynkiem pracy, obowiązującym prawem i
polską rzeczywistością społeczno-kulturową.

Tegoroczna edycja odbędzie się dzięki dofinansowaniu Urzędu m.st. Warszawy.
Więcej informacji na temat Warszawskiego Wielokulturowego Street Party:
www.facebook.com/WielokulturoweWarszawskieStreetParty
Strona internetowa wydarzenia:
http://www.streetparty.pl/

Przydatne informacje:
Kontynent Warszawa – Warszawa wielu kultur – portal informujący o wielokulturowości w
stolicy: www.kontynent-warszawa.pl
IMI Radio – pierwsze w Polsce internetowe radio dla migrantów, migrantek i nie tylko:
www.imiradio.pl
Info Migrator – internetowa platforma informacyjna dla migrantów i
migrantek: www.warszawa.info-migrator.pl
Zdjęcia z poprzednich edycji Street Party:
http://streetparty.kontynent-warszawa.pl/2015/#tx
Do współpracy podczas wydarzenia poszukiwani są wolontariusze.
Łączy nas Warszawa
Wielokulturowe Warszawskie Street Party
Niedziela, 28 sierpnia 2016
Start Parady: pl. Bankowy godz: 12:00
Miasteczko: ul. Świętokrzyska (od Nowego Światu do Mazowieckiej)
Kontakt w sprawie Festiwalu:
Zuzia Dłużniewska 692-941-169,
e-mail: zuzanna.dluzniewska[at]kontynent-warszawa.pl
Asystentka ds. PR
Swietlana Zawadzka
e-mail: swietlana.zawadzka@kontynent-warszawa.pl

