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PROGRAM

Piątek, 19.08.2022
20:00-22:00

KONCERT TELEWIZYJNY „ZALEWSKI I PRZYJACIELE”
SCENA EARTH FESTIVAL UNIEJÓW
Koncert zbudowany wokół czterech żywiołów – ziemi, powietrza, ognia i wody.
Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o Ziemię
jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia.
Na jednej scenie z Krzysztofem Zalewskim zaśpiewają:
• Katarzyna Nosowska
• Monika Brodka
• Igo
• Grubson
• Smolik
• Natalia Przybysz
• Paulina Przybysz
• Natalia Szroeder
Koncert transmitowany będzie „na żywo” na antenie Telewizji Polsat

Sobota, 20.08.2022
11:00-18:00

EKOMIASTECZKO EARTH FESTIVAL
PLENER OBOK TERENU KONCERTÓW
W Ekomiasteczku prowadzone będą warsztaty, pokazy, animacje dla dorosłych i dzieci,
edukujące w dziedzinie ochrony środowiska, segregacji śmieci, recyklingu, sadzenia
roślin, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej a także
prezentacja samochodów z napędem wodorowym, w tym autobusu wodorowego Nesobus,
wyprodukowanego przez Grupę Polsat Plus.
Prowadzone będą rozmowy o klimacie i jakości powietrza, warsztaty ekologiczne, takie, jak
budowa domków dla owadów oraz animacje promujące zdrowy i aktywny styl życia, między
innymi przy pomocy symulatorów jazdy na rowerze czy gry w siatkówkę.

16:00-18:00

KINO EARTH FESTIVAL
W SALI RYCERSKIEJ ZAMKU
„Jeżyk i przyjaciele” - przezabawna, obfitująca w szereg niesamowitych przygód animacja
ukazuje perypetie Mili i Mędrka – odważnej jeżyczki i przebojowego wiewióra, wyruszających
we wspólną wyprawę, by zapewnić leśnym stworzeniom dostęp do wody, której coraz
częściej brakuje w ich lesie. Odpowiedzialność za środowisko naturalne, skutki długotrwałej
suszy, konieczność dbania o przyrodę – to tylko niektóre z problemów, z którymi najmłodsi
widzowie będą mieli okazję zapoznać się w trakcie seansu.
Produkcja Sola Media 2019, czas trwania 81 minut.

20:00-22:00

KONCERT TELEWIZYJNY „ARTYŚCI PRZECIWKO WOJNIE”
SCENA EARTH FESTIVAL UNIEJÓW
Sobotni koncert „Artyści przeciwko wojnie” to hołd dla wszystkich ofiar barbarzyńskiej wojny,
która toczy się za naszą granicą. Oprócz utworów muzycznych usłyszymy też wstrząsające
świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło. Najbardziej znane utwory poświęcone walce
o wolność wybrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta.
Tego wieczoru na festiwalowej scenie wystąpią:
• Muniek Staszczyk i Przyjaciele
• Maciej Maleńczuk
• Kasia Kowalska
• Paweł Domagała
• Sebastian Karpiel - Bułecka
• Kev Fox
• Piotr Kupicha
• Robert Janowski
• Grzegorz Hyży
• Julia Marcell
• Tina Karol (Ukraina)
• Zazula (Ukraina)
• Skubas
• Maciej Musiałowski
Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.
Koncert transmitowany będzie „na żywo” na antenie Telewizji Polsat

22:00-01:00

KINO EARTH FESTIVAL
PLENER OBOK ZAMKU – OD STRONY WARTY
W RAZIE NIEPOGODY – W SALI RYCERSKIEJ ZAMKU

22:00-23:00

„Earthshot Prize: ratując naszą Planetę”
Prapremiera pierwszego odcinka najnowszego cyklu dokumentalnego BBC Earth
z Davidem Attenborough.
W październiku 2020 roku Książę William ufundował nagrodę Earthshot, która obecnie
jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród przeznaczonych dla ekologicznych aktywistów.
Tej inicjatywie poświęcona jest najnowsza produkcja BBC Earth stworzona przez
renomowanych producentów z Silverback Films (m.in. Planeta doskonała).
Ostatnia dekada stanowiła trudny czas dla naszej Planety. Ludzkość musi stanąć twarzą
w twarz z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatyczne, odbudowa środowiska naturalnego
czy ograniczenie odpadów. Pod przewodnictwem księcia Williama i z udziałem Sir Davida
Attenborough i doświadczonego zespołu ekspertów, Earthshot ma na celu pokazanie pięciu
najistotniejszych kroków, jakie musimy podjąć, aby ocalić naszą Planetę
i tym samym zainspirowanie do walki o lepszą przyszłość.
Produkcja BBC Earth 2021, czas trwania 50 minut.

23:00-01:00

„Narzeczony na niby”
Przebojowa polska komedia romantyczna, którą w kinach obejrzało ponad milion widzów.
W rolach głównych Julia Kamińska i Piotr Stramowski.
Czy małe, niewinne kłamstewko może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do totalnej
katastrofy? A może dopiero jak wszystko się w życiu rozpada, możliwe staje się poukładanie
wszystkiego od nowa?
Karina (Julia Kamińska) próbuje z całych sił stworzyć pierwszy szczęśliwy związek. Niestety
mężczyzna (Piotr Adamczyk), któremu oddała swoje serce, wydaje się bardziej zainteresowany
sobą, niż nią. Pewnego dnia jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno małe kłamstewko
zamieni jej uporządkowane życie w prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Szybko okaże się
też, że każdy z bohaterów ma tak naprawdę coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw,
wszyscy będą musieli zrobić w końcu porządek w swoich związkach i w swoich sercach.
Obsada: Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, Dorota Kolak, Mikołaj
Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Stramowski, Julia Kamińska
Produkcja Polska 2018 rok, czas trwania 105 minut.

Niedziela, 21.08.2022
11:00-18:00

EKOMIASTECZKO EARTH FESTIVAL
PLENER OBOK TERENU KONCERTÓW
W Ekomiasteczku prowadzone będą warsztaty, pokazy, animacje dla dorosłych i dzieci,
edukujące w dziedzinie ochrony środowiska, segregacji śmieci, recyklingu, sadzenia
roślin, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej a także
prezentacja samochodów z napędem wodorowym, w tym autobusu wodorowego Nesobus,
wyprodukowanego przez Grupę Polsat Plus.
Prowadzone będą rozmowy o klimacie i jakości powietrza, warsztaty ekologiczne, takie, jak
budowa domków dla owadów oraz animacje promujące zdrowy i aktywny styl życia, między
innymi przy pomocy symulatorów jazdy na rowerze czy gry w siatkówkę.

20:00-22:00

KONCERT TELEWIZYJNY „GWIAZDY DLA CZYSTEJ POLSKI”
SCENA EARTH FESTIVAL UNIEJÓW
Ideą festiwalu jest inspirowanie do zmian oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty
sposób można wprowadzić niewielkie zmiany dla dobra planety i przyszłości kolejnych pokoleń.
Dlatego też zwieńczeniem festiwalu w Uniejowie będzie koncert „Gwiazdy dla Czystej Polski”.
W niedzielę wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska.
Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra.
Wystąpią:
• Doda
• Andrzej Piaseczny
• Julia Wieniawa
• Sebastian Karpiel – Bułecka
• Małgorzata Ostrowska
• Michał Szpak
• Sebastian Riedel
• Ania Rusowicz
• Pectus
• Konin Gospel Choir
Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra.
Koncert poprowadzą Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.
Koncert transmitowany będzie „na żywo” na antenie Telewizji Polsat.

