Jarmark Gostyniński św. Jakuba już wkrótce. Serdecznie zapraszamy!
Imprezy plenerowa pn. Jarmark Gostyniński św. Jakuba, odbędzie się już w dniach 23-24 lipca
2016 r. w Gostyninie.
Wydarzenie zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnym miejscu Gostynina, czyli w Zamku
Gostynińskim i na podzamczu. Jest to największa impreza naszego miasta, której organizatorem jest
Miejskie Centrum Kultury Gostynin wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o. w
Gostyninie pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina.
Jarmark swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto, ale także powiat gostyniński, a wśród
zaproszonych gości są również osoby z całej Polski. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja
imprezy, która zgromadziła ponad 3000 osób. Ponadto w wydarzeniu wzięło udział bardzo wielu
wystawców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców wspierających imprezę. Zależało nam na
tym, by było to święto całego miasta i odwiedzających nas w tym okresie gości.
Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja imprezy będzie jeszcze lepsza, zgromadzi szerszą
publiczność, a w związku z rozbudowaną ofertą, spełni oczekiwania najbardziej wymagających
uczestników.
Jarmark podzielono tematycznie, a mianowicie w pierwszym dniu (23.07) przygotowano:
- fascynującą strefę historyczną z niepowtarzalną rekonstrukcją "Hołdu Ruskiego", obóz husarski
nad jeziorem zamkowym, pokaz żonglerki chorągwiami, wystrzały armatnie, inscenizacja szkoły
polskiej szabli, a także pokaz musztry paradnej i bojowej Gwardii Reprezentacyjnej. Patronat
honorowy nad widowiskiem historycznym objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz
Senator RP Marek Martynowski.
- strefę muzyczną i koncertową z gwiazdą wieczoru Orkiestrą św. Mikołaja - jedną z najbardziej
znanych kapel folkowych. Ponadto wystąpi profesjonalny zespół coverowy Korzuh, Szczury
Lądowe, Dubtrix i zespół Quest. Nowością będzie przestrzenny pokaz laserowy połączony z
muzyką.
- strefę handlu z rzemiosłem, pamiątkami i produktami lokalnymi
- strefę dla dzieci z wieloma atrakcjami z czasów dawnych (m.in. drukarnia króla Jegomości,
strzelanie z łuku, gry rycerskie), jak również z czasów teraźniejszych (m.in. basen z kulami
wodnymi, dmuchany zamek, byk rodeo, symulator 3D).
Podczas drugiego dnia (24.07) Jarmarku gościć będziemy z okazji Światowych Dni Młodzieży
grupę młodych mieszkańców Armenii. Goście wraz z mieszkańcami będą mogli wysłuchać
koncertu Chopinowskiego w Zamku oraz obejrzeć występy zespołów tanecznych z Miasta i Gminy
Gostynin.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem święta miejskiego.
Sponsorem głównym wydarzenia jest PKN ORLEN.

