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Aleksandria Urodziny Zdrowej Częstochowy
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Data:
14 lipca 2019 godz. 10:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Trwa do:
14 lipca 2019 godz. 22:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Miejsce:
Plac Biegańskiego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
Opis:
Głównym założeniem
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
rodzinnego
festynu,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień odbywającego się w ramach
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
Urodzin
Zdrowej
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Częstochowy, jest promocja
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń zdrowego stylu życia. Pomóc
Rok: 2017
ma w tym moc atrakcji dla
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień dorosłych i dla najmłodszych,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad m.in.:
bezpłatne
badania
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październiklekarskie i porady dietetyka,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień prezentacje klubów fitness,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień pokazy tańca, foodtrucki i inne
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propozycje kulinarne, występy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec artystów, zespołów i lokalnych
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kapel. Jedną z głównych
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień atrakcji muzycznych będzie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
występ Pawła Stasiaka z
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
zespołu Papa D. Na scenie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń wystąpi także Maciej „Święty”
Rok: 2016
Jankowski, którego nowa płyta
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień „Źródło”, nagrana z zespołem
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad Paragraf 64, miała premierę
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Amelka Cierpiał. Jak na
urodziny przystało, pojawi się
również ogromny tort, który
zostanie
pokrojony
przez
Prezydenta Miasta i będą mieli
okazję spróbować go wszyscy
uczestnicy wydarzenia.
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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