PARTNERZY PROGRAMU MIEJSKA KARTA SENIORA- OFERTY

KULTURA
PARTNER

OFERTA

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź
Duża Sala - wejście od ul. Więckowskiego
15
Mała Sala - wejście od ul. Zachodniej 93
tel.: (+48) 042 633 44 94
fax: (+48) 042 633 81 34
www: www.nowy.pl

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi organizuje "wieczory
konesera", są to przedstawienia grane w niedzielę o godz. 16.00.
Bilety w specjalnej cenie 25 zł parter i 20 zł balkon.

Teatr Muzyczny
ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź
tel.: 042 678 35 11
e-mail: info@teatr-muzyczny.lodz.pl
www.teatr-muzyczny.lodz.pl

Teatr Muzyczny w Łodzi organizuje przedstawienia z promocyjną
ceną 15 zł skierowaną specjalnie dla seniorów.
Od sezonu artystycznego 2013/2014 bilet w cenie 15 zł w jedną środę
każdego miesiąca. Terminy przedstawień będą zamieszczane w
aktualnościach na stronie seniorzy.uml.lodz.pl

Teatr Powszechny
ul. Legionów 21, 92-069 Łódź
tel.: 042 633 25 39
e-mail:teatr@powszechny.pl;
bilety@powszechny.pl
www.powszechny.pl

W ramach akcji „Teatr przyjazny seniorom” bilety w cenie 10 zł.

Kolejna propozycja to "Mała Literacka".
"Mała Literacka” to cykl imprez kulturalnych poświęconych literaturze.
Pod hasłem „Mała Literacka – spotkania wielkiego formatu” odbywają
się spotkania z ważnymi pisarzami, dramaturgami czy też reżyserami
teatralnymi i filmowymi. Mają one charakter otwartego panelu
dyskusyjnego zogniskowanego wokół jakiegoś zjawiska, osobowości
lub problemu w literaturze i sztukach pokrewnych. Każdej imprezie
towarzyszą
działania
multimedialne
i
artystyczne,
będące
uzupełnieniem tematu spotkania. Wstęp wolny.

Akcja realizowana od dwóch sezonów, a spektakle w ramach akcji są
organizowane co najmniej raz w miesiącu.
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Kino Charlie
ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź
tel.: (+48) 042 636 00 92
e-mail: charlie@kinosfera.p
www.charlie.pl

Środa Seniora w Kinie Charcie
Co tydzień dla naszych dojrzałych widzów:
- specjalnie dobrany repertuar
- dogodne godziny projekcji
- bilet za jedyne 10 zł!

Kino Charlie zaprasza aktywnych i zaangażowanych seniorów,
którzy kochają kino i dobre towarzystwo na seanse filmowe do
Kina Charlie.
Chcąc przywrócić film jako trwały element udziału emerytów w
życiu kulturalnym, powołaliśmy do życia cykl seansów ŚRODA
SENIORA. Specjalne dobrany repertuar filmowy, wyświetlamy w
każdą środę (aż trzy projekcje!) Głównym celem jest zachęcenie
do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie
seniorom spędzenia wolnego czasu w sposób miły i kreatywny,
poprzez możliwość regularnych spotkań z wartościowym,
artystycznym repertuarem filmowym.
Kino ŁDK
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel.: 042 633 70 13
e-mail: kina@ldk.lodz.pl
www.ldk.lodz.pl

Seniorzy mogą liczyć na przystępne ceny biletów - w zależności od
tytułu bilety kosztują od 5 do 8 złotych.

Bałtyk (Sieć Helios)
ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź;
tel.: (+48) 042 632 35 87, 042 630 36 03,

Bilety ulgowe dla osób powyżej 60 roku życia.

Dużym atutem naszego kina jest fakt, że w odróżnieniu od
multipleksów, nie sprzedajemy popcornu. Zawsze jesteśmy otwarci na
sugestie i propozycje naszych widzów, niektóre filmy pojawiają sie w
W 1999 roku do naszego kina zgłosiły się Uniwersytety repertuarze na życzenie naszych bywalców. Bieżący repertuar można
Trzeciego Wieku Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej znaleźć na stronie ŁDK-u - www.ldk.lodz.pl
w sprawie organizowania dla słuchaczy pokazów filmowych.
Początkowo seanse były okazjonalne, jednak z czasem
zainteresowanie ze strony widzów z ŁUTW było tak duże, że
obecnie właściwie cały repertuar jest układany pod kątem
gustów i upodobań wiernych bywalców



Pn, Śr, Cz,- 18 zł (cena standardowa 23 zł)
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e-mail: lodz@heliosnet.pl;
www.heliosnet.pl/15,Lodz




Tani wtorek !- 17 zł (cena standardowa 19 zł)
Pt-Nd, Święta- 20 zł (cena standardowa 25 zł)

Orange IMAX & Cinema City
ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź
tel.: (+48) 042 664 64 64-rezerwacja
e-mail: rezerwacje.lodz@cinema-city.pl
www.kinoimax.pl; www.cinema-city.pl

Bilety ulgowe dla osób powyżej 60 roku życia.

Silver Screen Multikino
al. Piłsudskiego 5, 90-068 Łódź
tel.: 042 639 58 58, 042 639 58 00
www.silverscreen.com.pl

Bilety ulgowe dla osób powyżej 60 roku życia.








Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro,
90-425 Łódź
tel. (42) 207 13 18
e-mail: lodz@poczta.krytykapolityczna.pl

Pn, Wt, Cz, Pt- 17 zł (cena standardowa 23 zł)
Środa- 14 zł
Weekend,piątek od godz. 17.00- 18 zł (cena standardowa 25 zł)

Od poniedziałku do czwartku cały dzień oraz w piątki i dni
przedświąteczne przed godziną 17:00 - 15 zł (cena standardowa
23 zł)
W soboty, niedziele i święta cały dzień oraz w piątki i dni
przedświąteczne od godziny 17:00- 16 zł (cena standardowa 25
zł)

W Księgarni ceny zawsze niższe od ceny okładkowej o 5 zł!
Dla seniorów proponujemy 20% zniżki na wszystkie książki
Wydawnictwa Krytyki Politycznej.
www.krytykapolityczna.pl

Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi to przestrzeń debat,
miejsce, w którym wykuwane są idee, oraz księgarnia
Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Zapraszamy na otwarte
dyskusje, wykłady, warsztaty i projekcje filmowe.
BEZPŁATNY WSTĘP DO ŁÓDZKICH MUZEÓW W WYBRANE DNI:
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Muzeum Kinematografii
Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
tel.: (+48) 042 203 22 36
www: www.kinomuzeum.pl/
e-mail: muzeum@kinomuzeum.pl

Wstęp bezpłatny obowiązuje w każdy wtorek (na wystawy stałe).

Centralne Muzeum Włókiennictwa i Wstęp bezpłatny obowiązuje w każdą sobotę (zwiedzanie wystaw
Skansen
Łódzkiej
Architektury bez opieki przewodnika muzealnego).
Drewnianej
ul. Piotrkowska 282
tel.: 042 683 26 84, 042 684 61 42
e-mail: ctmustex@muzeumwlokiennictwa.pl
www.muzeumwlokiennictwa.pl
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
Plac Wolności 14, 91-415 Łódź
tel.: 042 632 97 14, 042 632 84 40
www.maie.lodz.pl
e-mail: maie@maie.art.pl

Wstęp bezpłatny obowiązuje w każdy wtorek (na wystawy stałe).

Muzeum Przyrodnicze UŁ
Park Sienkiewicza, Łódź
tel.: 042 665 54 89, 042 665 54 90
muzeum@uni.lodz.pl

Wstęp bezpłatny obowiązuje w każdy czwartek.

Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia
mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i
ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec miasta,
który ukończył 60 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie
dowodu osobistego.
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