Murowana Goślina, 28 grudnia 2018 r.

„Orzeł i Krzyż Zwycięskie Powstanie”
-Znamy tegoroczny tytuł widowiska „Orzeł i Krzyż” – w tym roku świętujemy ZWYCIĘSKIE
POWSTANIE.
-Tylko w styczniu 50% rabatu na bilet.

Największy w Polsce plenerowy spektakl w 90 minut pokazuje pełen przekrój historii naszego
kraju. Do tej pory obejrzało go już 45 tysięcy widzów. W nadchodzącym sezonie wyróżnionym
elementem widowiska „Orzeł i Krzyż” będą wydarzenia powstania wielkopolskiego. W 2019 roku w
czerwcu i w lipcu odbędzie się osiem spektakli, które w Parku Dzieje może obejrzeć 16 tysięcy osób.
Spektakl to podróż w czasie od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poprzez początki państwa polskiego z
Chrztem Polski, aż po wiek XX z przesłaniem Jana Pawła II i „Solidarności”. Widzowie stają się
świadkami między innymi bitwy pod Grunwaldem, potopu szwedzkiego czy trudnych momentów II
wojny światowej. Co roku modyfikowany scenariusz akcentuje ważne momenty historii. W ubiegłym
sezonie skupiając się na odzyskaniu niepodległości, natomiast zbliżający się rok przyniesie
rozbudowany wątek zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
- W sezonie 2019 w Parku Dzieje mocniej zaakcentujemy powstanie wielkopolskie, widzowie nocnego
widowiska zobaczą imponujące sceny wydarzeń, które toczyły się na przełomie 1918 i 1919 roku.
Dodatkowo rozbudowana zostanie przestrzeń sceniczna, w której pojawią się nowe, efektowne
elementy scenografii, czym na pewno zaskoczymy naszych stałych widzów.
Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Park Dzieje
-Wpisujemy się w obchody rocznicy 100-lecia powstania wielkopolskiego. Z tej okazji dla wszystkich
odwiedzających Park Dzieje przygotowaliśmy specjalny rabat. Tylko do końca stycznia bilety na
widowisko Orzeł i Krzyż Zwycięskie Powstanie można nabyć za połowę ceny.
Michał Motyl, koordynator ds. marketingu Parku Dzieje
Widowisko prezentowane jest po zachodzie słońca, z zastosowaniem nowoczesnych technik
dźwiękowych, oświetleniowych i multimedialnych. Szczególną siłą przedstawienia są jednak grający w
nim wolontariusze – mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania i 17 sąsiednich gmin, łącznie ok. 500
osób w wieku od 4 do 80 lat.
„Orzeł i Krzyż” to największe widowisko historyczne w Polsce. Pełne podniosłych i wzruszających
scen oraz wspaniałych efektów wizualnych odbędą się w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie w
czerwcu i lipcu 2019 roku (premiera 21.06.2019).

Stowarzyszenie Dzieje; ul. gen. T. Kutrzeby 10, 62-095 Murowana Goślina; e-mail: biuro@parkdzieje.pl

Nocne widowiska zostaną zaprezentowane 8–krotnie dla łącznie około 16 tysięcy widzów. Tylko do
końca stycznia Park Dzieje przygotował specjalny rabat 50%. Bilety w ograniczonej puli można nabyć
już od 20zł na www.ParkDzieje.pl oraz w Centrum Informacji Miejskiej przy Placu Wolności.
Patronat nad wydarzeniem objęło Narodowe Centrum Kultury.
Partnerami są Enea SA i Poczta Polska.
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