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Przełom kwietnia i maja to czas na II Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i
Winnic! Długi weekend w Zielonej Górze i Zaborze będzie pełen atrakcji
związanych z winiarstwem i pełen dobrej muzyki.  

Na początek – konkurs lubuskich win
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Choć festiwal rozpocznie się 29 kwietnia, to dzień wcześniej Lubuskie Centrum
Winiarstwa w Zaborze będzie gościć znawców win. W konkursie „Wino warte
zachodu” ponownie zostaną wybrane najlepsze lubuskie trunki. Produkty naszych
winnic oceni jury w składzie: Maciej Nowicki – winicjatywa.pl, Aleksander
Kremer, Marcin Krzystolik, Kazimierz Dębicki – sommelierzy, Przemysław
Karwowski – sekretarz. Zwycięskie wina otrzymają medale i tytuły championa. 
Werdykt zostanie ogłoszony 30 kwietnia o godzinie 11:00, w trakcie
oficjalnego otwarcia festiwalu w piwnicy Ernsta Mühle w zielonogórskim
Parku Sowińskiego. Inne wydarzenia tego dnia to m.in. spacer szlakiem zabytków
winiarskich i prezentacje w Lubuskim Centrum Winiarstwa. W tym czasie rozpoczną
się również koncerty.

W Lubuskim Centrum Winiarstwa popłynie nie tylko wino…

… ale i znakomite dźwięki! Jako pierwszy w Zaborze zagra duet producenta
muzycznego Andrzeja Smolika i brytyjskiego wokalisty Keva Foxa. Ich wspólny
album „SMOLIK // KEV FOX” otrzymał status platynowej płyty i nagrodę Fryderyka w
kategorii „elektronika i alternatywa”. Kolejna płyta, „Queen of Hearts” miała
premierę we wrześniu 2018 roku. Składają się na nią cztery utwory nagrane w Real
World Studios w Wielkiej Brytanii, które jest własnością Petera Gabriela,
współtwórcy zespołu Genesis. Artyści wystąpią 30 kwietnia o godzinie 18:00.

Również 30 kwietnia, ale o godzinie 20:00 usłyszymy Krzysztofa Zalewskiego –
wokalistę, autora tekstów i multiinstrumentalistę, laureata siedmiu Fryderyków.
Muzyk ma na swoim koncie cztery albumy studyjne – „Zelig” , "Złoto", "Zalewski
śpiewa Niemena" i "Zabawa".

1 maja na scenę Lubuskiego Centrum Winiarstwa zawitają najpierw lokalni muzycy.
O 18:00 wystąpi artysta z Sulęcina, Łukasz Łyczkowski z zespołem 5
Rano. Spodziewajmy się więc brzmień inspirowanych muzyką rockową lat 60. i 70.,
hardrockiem i grungem z domieszką nowoczesności.

Godzina 20:00 jest zaś zarezerwowana dla Kaśki Sochackiej – wokalistki, autorki
tekstów i kompozytorki. Karierę muzyczną rozpoczęła od występów w telewizyjnych
talent show. W 2019 r. wydała debiutancki minialbum „Wiśnia”, a dwa lata później –
album studyjny „Ciche dni” i kolejny minialbum „Ministory” (2021 r.). W 2021 roku
wygrała organizowany przez Gazetę Wyborczą plebiscyt „Sanki” dla najciekawszych
nowych twarzy w polskiej muzyce. W marcu tego roku otrzymała z kolei nagrodę
O!Lśnienia przyznawaną przez Onet.

A na finał - portugalskie klimaty w Zielonej Górze!

Finałowy koncert festiwalu odbędzie się 3 maja. Usłyszymy go jednak nie w
Zaborze, ale na dziedzińcu dawnej fabryki koniaków Raetscha w Zielonej
Górze, przy ul. Chrobrego 1-3-5. Wystąpi tam portugalski pieśniarz fado i
gitarzysta Joao de Sousa, a będzie mu towarzyszyć polska wokalistka i
skrzypaczka Ola Jas. Muzycy pracowali wspólnie przy debiutanckim albumie
artystki - „Jasna”. Koncert poprowadzi dziennikarz Marcin Kydryński, który uznał
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ostatnią płytę Joao de Sousy – album „Fado” nagrany z triem Bastarda – za
największe muzyczne wydarzenie minionego roku na polskim rynku.

Wstęp na wszystkie koncerty będzie bezpłatny. 

Piwnice otworzą się na Lubuszan i turystów

Od 29 kwietnia będą natomiast czynne piwnice winiarskie w Zielonej Górze i Łazie
k. Zaboru. Mieszkańcy i turyści zwiedzą te historyczne obiekty, a także będą mieli
okazję spróbować lokalnych win. Ważne! Zwiedzanie piwnic jest bezpłatne,
natomiast udział w degustacjach wymaga zakupu karnetów, dostępnych
na tej stronie.

Lista piwnic i winnic biorących udział w festiwalu:

Piwnica - Jedności 3 - (Winnice: Cantina, Pod Winną Górą),
Piwnica - Jedności 10 - (Winnice: Aris, Adam Płoński),
Piwnica - Sobieskiego 14 - (Winnica: Vae Soli),
Piwnica - Stary Rynek 1 - (Winnica: Winne Tarasy),
Piwnica - Kupiecka 22 - (Winnice: Bachusowe Pole, Na Leśnej Polanie),
Piwnica - Wrocławska 7 - (Winnice: Julia, Senator, Słoneczne Tarasy),
Piwnica - Kupiecka 4 - (Winnice: Łukasz, Milsko),
Piwnica - Grottgera 1 - (Winnice: Saganum, Saint Vincent),
Piwnica - Grottgera 3 - (Winnice: Folwark Pszczew, Od Nowa),
Piwnica - Sikorskiego 6 - (Winnice: Marcinowice, Hiki, Pod Wieżą),
Piwnica - Wodna - (Winnice: Miłosz, Equus, Międzypole),
Piwnica - Park Sowińskiego (piwnica Ernsta Mühle) - (Winnice: Pod Lipą,
Stara Winna Góra, Trojan),
Piwnica - Plac Matejki 2 - (Winnice: Mozów, Wzgórza Cisowskie),
Piwnica - Plac Słowiański 26 - (Winnice: Winnogóra, Pod Lubuskim
Słońcem (tylko 3 maja),
Piwnica winiarska na Winnicy w Łazie - (Winnica: Żelazny).

PROGRAM II LUBUSKIEGO FESTIWALU OTWARTYCH PIWNIC I WINNIC

28 KWIETNIA 
Ocena win lubuskich – „Wino warte zachodu”, która odbędzie się w Lubuskim
Centrum Winiarstwa w Zaborze (wydarzenie zamknięte)

29 KWIETNIA
Zwiedzanie 15 zabytkowych piwnic winiarskich, w których wystawiać się będzie 32
lubuskich winiarzy. Piwnice otwarte będą dla zwiedzających przez cały okres
festiwalu tj. od 29 kwietnia do 3 maja.

30 KWIETNIA 

godzina 11:00 - uroczyste otwarcie festiwalu oraz wręczenie medali „Wino
warte zachodu” i championatów w dawnej piwnicy Ernsta Mühle w Parku
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Sowińskiego 
godzina 12:00 - otwarcie piwnic winiarskich
godzina 12:00 - spacer szlakiem zabytków winiarskich Zielonej Góry (start
przy piwnicy Ernsta Muhle w Parku Sowińskiego)
godzina 15:00 - prezentacje winiarskie, atrakcje dla najmłodszych, food
trucki (Lubuskie Centrum Winiarstwa) 
godzina 18:00 do 22:00 - koncerty muzyczne w Lubuskim Centrum
Winiarstwa:

o godzinie 18:00 - Andrzej Smolik i Kev Fox

o godzinie 20:00 - Krzysztof Zalewski 

1 MAJA 

godzina 12:00 otwarcie piwnic winiarskich
godzina 12:00 spacer szlakiem zabytków winiarskich Zielonej Góry (start
przy piwnicy Ernsta Muhle w Parku Sowińskiego)
godzina 15:00 prezentacje winiarskie, atrakcje dla najmłodszych, food
trucki (Lubuskie Centrum Winiarstwa) 
godzina 18:00 do 22:00 koncerty muzyczne w Lubuskim Centrum
Winiarstwa: 

o godzinie 18:00 wystąpi Łukasz Łyczkowski z zespołem 5 rano

o godzinie 20:00 - Kaśka Sochacka

2 MAJA

godzina 12:00 otwarcie piwnic winiarskich
godzina 18:00 "Moje podróże po świecie" spotkanie autorskie
z Marcinem Kydryńskim w Muzeum Ziemi Lubuskiej (wstęp wolny) 

3 MAJA 

godzina 12:00 - otwarcie piwnic winiarskich

o godzinie 20:00 - Koncert Finałowy Festiwalu „ Siesta & Wino” - Joao de
Sousa i Ola Jas, prowadzenie: Marcin Kydryński.

Wydarzenia kulturalne w piwnicach winiarskich:

1. Winnica Miłosz w Łazie

30 kwietnia o godzinie 13.00 i 16.00 oraz 1 i 2 maja o godzinie
13.00 - Winnica Miłosz w Łazie zaprasza na degustacje biologicznych win. W
programie Pandemiczna biel  (pinot blanc & solaris) 2021, Pandemiczna
pomarańcza 2021 - traminer/pinot blanc/sauvignon blanc/ mueller-
thurgau/devin, a także Pandemiczny róż (zweigelt), Milena - wino białe z
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pinot blanc i pinot noir, i premierowo Pinot noir 2021. Koszt - 50 zl/osoba,
rezerwacja prośmy przesyłać na maila: fedorowiczkrzysztof@wp.pl

2. piwnica winiarska przy ul. Wodnej 32 w Zielonej Górze

30 kwietnia o godz. 19.00 - koncert wiolonczelowy Szymona
Walenciaka 
1 maja o godzinie 18.00 - spotkanie z Andrzejem Franaszkiem,
autorem biografii Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta oraz zbioru esejów
Gwiazda Piołun – porozmawiamy o poezji, podróżowaniu, przyjaźni, winie i…
Polsce. wstęp bezpłatny.
2 maja o godzinie 19.00 - koncert Grupy Śpiewu Białego "Drewno".
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