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Już za dwa dni Stare Miasto zapełni się
straganami z zdrową żywnością regionalną, rękodziełem, antykami, słodyczami, zabawkami…
Podczas jarmarku będzie można spróbować i kupić chleb z najróżniejszych zakątków Polski.
Będą też wędliny, sery, miody, stoiska gastronomiczne. VIII Elbląskie Święto Chleba rozpocznie
się już w piątek i potrwa do niedzieli.
To jednak nie wszystko, co nas czeka w najbliższy weekend. Podczas tegorocznej edycji nie
zabraknie występów artystycznych, koncertów, warsztatów kulinarnych, konkursów dla
najmłodszych i wielu innych atrakcji. W piątek zagrają półfinaliści programu Must Be The Music
– Tylko Muzyka, zespół KlezmaFour, instrumentaliści wykonujący muzykę klezmerską, laureaci
dwóch nagród na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Żydowskiej oraz zespół PANDEMIA.
Drugiego dnia zawita z muzyką i folkiem góralskim zespół InoRos, finaliści programu Must Be
The Music. W niedzielę na wielki finał Pasja – Świeżość – Radość w wykonaniu Elbląskiej
Orkiestry Kameralnej w kompozycjach z celtyzmem i muzyką irlandzką zespołu Shannon.
Dla wystawców organizatorzy przewidzieli spotkanie informacyjne na temat wartości
zdrowotnych pieczywa wypiekanego wg starych i nowoczesnych receptur oraz mechanizmu
rejestracji i certyfikacji produktów określanych jako produkty regionalne czy tradycyjne.
Imprezie towarzyszyć będą Kolorowe pluszaki dla najmłodszych oraz pokazy uzbrojenia, walk i
szyków, warsztaty tańca dawnego, warsztaty kuchni średniowiecznej. Tuż przed głównym
koncertem na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się inscenizacja "Założenia Elbląga", po
której przeprowadzony zostanie "Sąd nad Czarownicą". Od 10:00 do 19:00 w Mennicy
Średniowiecznej będzie można własnoręcznie wybić okolicznościową monetę przygotowaną
specjalnie na VIII edycję Elbląskiego Święta Chleba.
Szczególnie serdecznie zachęcamy do udziału w V Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa
MOTOSERCE. Dzięki zaangażowaniu ponad 80 Klubów Motocyklowych z całej Polski podczas
czterech edycji MOTOSERCA udało się zebrać 11.750 litrów krwi! Podczas tegorocznego
Święta Chleba w Elblągu odbędzie się już V edycja tej wspaniałej akcji. Krwiobus ustawiony
zostanie przy ul. Rybackiej w sobotę 31 sierpnia. Krew będzie można oddawać w godzinach
9:00-15:00.
Więcej informacji oraz szczegółowy program VIII Elbląskiego Święta Chleba znajdą Państwo
tutaj.
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