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Weekend otwarcia w Hali Koszyki!
Już w piątek, 21 października, nastąpi długo wyczekiwane otwarcie Hali Koszyki. Goście
Hali będą mogli spróbować menu oferowanego przez 18 konceptów gastronomicznych i 11
sklepów spożywczych, a także zrobić potrzebne zakupy. Wszystko to w towarzystwie
doskonałej kompozycji muzycznej autorstwa Stanisława Trzcińskiego, która
w weekendowe wieczory (piątek, sobota, niedziela) przerodzi się w muzykę na żywo.
W sobotę, 22 października, odbędzie się również wernisaż wystawy ćmy, kraby, fluidy
organizowanej przez WRO Art Center i Griffin Art Space.
Muzyka
Z myślą o gościach Hali Koszyki została przygotowana specjalna oprawa muzyczna autorstwa
Stanisława Trzcińskiego - organizatora koncertów i festiwali, wydawcę i dziennikarza
muzycznego. Ponad 1300 utworów, które zebrał w bazę specjalnie dedykowaną Koszykom,
zostało podzielonych tak, aby serwować gościom muzykę dopasowaną do pory dnia: nad
ranem pełną energii, pozytywną, budzącą do życia, w ciągu dnia szlachetną – uspokajającą,
w dużej części instrumentalną, zaś późniejszym popołudniem i wieczorami – energiczną,
z większą ilością mocy. Pojawi się także muzyka klasyczna.
„Propozycja współpracy ze strony Hali Koszyki to dla mnie wyraz zaufania jakim zostałem
obdarzony. W jej efekcie usłyszą Państwo w Hali Koszyki nie tylko owoce moich poszukiwań
od blisko 20 lat obecne na moich wydanych już płytach, ale także artystów, których
prezentowałem przez 8 lat w cotygodniowej audycji autorskiej w Radiu PiN. Z myślą o Hali
Koszyki, którą znam od dziecka, mam szansę zaprezentowania kolejnych części moich serii
płytowych, które postanowiłem ożywić w tak fantastycznym miejscu. Natomiast przez część
tygodnia, późniejszymi wieczorami, zaproponuję muzykę poważną. Dzieła najwybitniejszych
kompozytorów. Ponadto każdego miesiąca będę proponował nowy repertuar. Będzie to wiele
pereł muzycznych, wynalazków i odkryć, a także wykonań koncertowych i remiksów” – mówi
Stanisław Trzciński.

W trakcie weekendu otwarcia Hali Koszyki – w piątek, sobotę i niedzielę od godz. 17.00
przestrzeń Hali wyjątkowo wypełni się muzyką na żywo z udziałem didżejów i
instrumentalistów.
Sztuka
W sobotę, 22 października o godz. 17.00, oficjalnie otwarta zostanie wystawa WRO Art
Center i Griffin Art Space ćmy kraby, fluidy, którą przygotowano specjalnie z myślą o
inauguracji działalności obiektu. Wprowadzając w temat wystawy, kurator Piotr Krajewski,
mówi o niej następująco:
„W realizacjach artystów gąsienice ćmy koszówki tworzą niezbędne dla siebie, acz
ekstrawaganckie okrycia z tych samych materiałów, jakie wykorzystują wielcy projektanci,
kraby pustelniki wybierają miasta, które będą nosić na swoich grzbietach, a energię fali na
Pacyfiku porywa i przekazuje w locie instalacja kinetyczna zawieszona nad głowami widzów”.
Wystawę będzie można oglądać W Hali Koszyki od 22 października do 30 listopada 2016r.

Jedzenie
Największą atrakcją Hali Koszyki, która nawiązuje wprost do jej historycznej funkcji jest
zaplecze kulinarne. 18 konceptów gastronomicznych i 11 sklepów spożywczych to połączenie
tradycji Koszyków z nowoczesnym charakterem Hal targowo restauracyjnych, które
w Europie są popularnym miejscem zakupów i spotkań. Podczas weekendu otwarcia wiele
lokali przygotowało specjalne atrakcje dla gości, którzy w tych dniach odwiedzą ich koncepty.
Warto zatem na najbliższy weekend zaplanować w Hali wszystkie potrzebne zakupy i posiłki
– od śniadania po kolację.
Więcej informacji o Hali Koszyki: www.koszyki.com
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