INDUSTRIADOWE
Zagłębie

11 czerwca aż 27 miejscowości województwa śląskiego łączy siły
i wspólnie zaprasza do udziału w INDUSTRIADZIE. W tegorocznym
święcie nie zabraknie obiektów położonych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Co ciekawego przygotowały dla nas Czeladź, Sosnowiec,
Dąbrowa Górnicza i Żarki?
Szczegółowe informacje o festiwalu na stronie industriada.pl

W Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia

początki Sosnowca. Wieczorem, w roman-

zaplanować INDUSTRIADĘ w Muzeum Daw-

w Czeladzi przeszłość ożyje na naszych

tycznej atmosferze przewodnik oprowa-
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dzi. Pamiętajmy też o „Pikniku Scheiblera”,

otoczonej romantycznym parkiem. W wyni-

warsztaty stolarskie z mistrzem fachu na

na którym nie zabraknie teatru, zabawy, je-
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INDUSTRIADY 2016 będzie można dojechać
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w Domu Handlowym „C. G. Schön”.

bezpłatnie Kolejami Śląskimi. Warto wy-
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w dniu festiwalu w punktach INDUinfo
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INDUSTRIADĘ w tym miejscu rozpocz-

dowania Pałacu, jak również 130. rocznicę

obiektów INDUSTRIADA rozpoczyna się już

nie i zakończy dźwięk syreny. Alarm za-

uruchomienia przędzalni wełny, uczestnicy

10 czerwca, kiedy to wydarzenia specjalne

początkuje możliwość zwiedzania wy-
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„120/130”, zainspirowany wspomnieniami
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ba będzie działać z pełną mocą i korzy-

„REDUTA”, które otwarte będą przez
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INDUSTRIALNA Kronika Filmowa złożona
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akustycznych, łącząc je z elektroniką i od-

INDUSTRIADY, a napędzać je będą przemy-
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rocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki.
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Stary Młyn w towarzystwie dobrego du-
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łacu Schoena zdradzi nam jak wyglądały

cha młynarza nie pozostaje nic innego, jak
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