Nadkomplet publiczności i owacje na stojąco!
Tak było podczas poprzednich 4 edycji koncertu „ZWŚ”.
Gospodarz koncertu – zespół CARRANTUOHILL
(25 lat na scenie, ponad 2.500 zrealizowanych koncertów,
występy na największych europejskich festiwalach,
laureat FRYDERYKA, zdobywca ZŁOTEJ i PLATYNOWEJ
PŁYTY…) występuje w towarzystwie największych gwiazd
o „śląskich korzeniach”.
Od kilku lat, pod tym hasłem prowadzona jest szeroko
zakrojona kampania, której głównym celem jest
pokazywanie zmieniającego się wizerunku Śląska.
Poprzez współpracę wielu lokalnych środowisk (ekolodzy,
artyści, urzędnicy, media…) prowadzimy działania
informacyjne, edukacyjne, ekologiczne i artystyczne, które
mają uświadomić społeczności śląskiej wielkie zmiany jakie
zachodzą w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat.
Pod przewrotnym nieco hasłem „ZIELONA WYSPA
ŚLĄSK” – każdego pierwszego dnia wiosny „rozdajemy”
tysiące nowych sadzonek drzew, uczymy dzieci i młodzież
ekologicznego podejścia do życia, zwracamy uwagę na
czystość naszego środowiska, pokazujemy proste sposoby
na wprowadzanie ekologii do naszych domów, ale przede
wszystkim, uświadamiamy Ślązakom (i nie tylko), że już dziś
mamy się czym chwalić, że już dziś na Śląsku żyje się lepiej,
oddycha się lepszym powietrzem… i jesteśmy już DRUGIM
w kraju regionem pod względem ilości terenów zielonych!

30% terenów Śląska to lasy!
To drugi w kraju pod tym względem region.
W warsztatach udział wzięło 2500 uczniów szkół i przedszkoli,

rozdaliśmy już ponad 21.000 drzew

powstało 21 nowych lasów na Śląsku!
Śląsk nie musi być czarny!

Śląsk może być ZIELONY!

W zupełnie NOWYM i niecodziennym repertuarze
publiczność mogła dotąd podziwiać m.in:
Urszulę DUDZIAK,
pawła i łukasza golców
kabaret ŁOWCY.B,
zespół DŻEM,
Pawła KUKIZA,
Eleanorę McEvoy,
Muńka StaszczykA,
BananaBoat
dwie formacje taneczne
(REELANDIA i SALAKE),
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK.
W koncertach udział wzięły
również 3 orkiestry: SYMFONICZNA,
Orkiestra Szkockich DUDZIARZY
i Górnicza Orkiestra Dęta
(które zagrały…na zielono!)…
i wielu jeszcze śląskich artystów.
Gośćmi specjalnymi
poprzednich edycji koncertu byli
Kazimierz KUTZ
Jan miodek
i Ernest BRYLL.

CARRANTUOHILL
i GOŚCIE:

zabrze DMiT GODZ. 19.00

Stanisław SOYKA
Marcin WYROSTEK
Anna BUCZKOWSKA
Ireneusz KROSNY
SALAKE
Orkiestra Symfoniczna RSM
Gość Specjalny: Olgierd ŁUKASZEWICZ

„ZIELONA ENERGIA” Happening finałowy
21 marca 2013 - Katowice, ul. Mariacka
„Zielona energia” to jednodniowy festyn ekologiczny
przygotowywany jako wielki happening finałowy 5 edycji
kampanii ekologicznej TAURON Zielona Wyspa Ślask,
który odbędzie się 21 marca 2013 roku na ul. Mariackiej
w Katowicach.
Ekspozycja składać się będzie z systemu rowerów,
na których jeździć będą dzieci i młodzież, wytwarzając
prąd, który zostanie wykorzystany do nagłośnienia występu
muzyków uprawiających „Zieloną muzykę”.
Będzie można również zwiedzić Zielony kontener - mobilne
centrum edukacji, we wnętrzu którego kryje się sala
wykładowa z nowoczesnym sprzętem przystosowanym
do wyświetlania filmów i prezentacji multimedialnych,
a wokół niego rozgrywa się szereg warsztatów dotyczący
praktycznych zasad segregacji śmieci. W czasie zabawy
w Eko-memory, gigantyczne Eko-puzzle czy ogromną
grę planszową, uczestnicy zdobywają m.in. umiejętności
właściwej segregacji śmieci.

ZIELONY TYDZIEŃ – warsztaty ekologiczne (nauka
segregacji odpadów, eko-puzzle, eko-memory, eko-krzyżówki),
sadzenie NOWYCH lasów, kampania informacyjno-medialna,
happening Finałowy.
15.03
18.03
19.03
20.03
21.03

Żory
Gmina Gorzyce
Rybnik
Chorzów
KATOWICE

Główny Sponsor Kampanii:

Kampanię wspierają:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Katowicach

Patronat honorowy kampanii:

Miasta partnerskie:

Organizatorzy:

Patronat medialny:

www.zielonawyspaslask.pl

