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Konferencja prasowa i casse–croûte* Festiwalu
Frankofonii – 26 lutego godz. 12.00 w BATIDA |
LA BOUTIQUE, Krakowskie Przedmieście –
ul. Królewska 2. Zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny zapraszamy do świętowania Miesiąca Frankofonii, tym razem w formie Festiwalu
Frankofonii, który potrwa w Warszawie od 3 do 31 marca. Pragniemy, żeby Festiwal stał się okazją
do ukazania kulturalnego bogactwa krajów frankofońskich z różnych kontynentów.
Program:
W programie znajdą się koncerty, filmy, spotkania literackie, konferencje, a szczególnej uwadze
polecamy projekt kulinarny Smaki Świata realizowany we współpracy z portalem Zomato.com i
restauracjami partnerskimi, dzięki któremu będziecie mieli Państwo możliwość poznać smaki frankofonii
i poczuć się jak prawdziwy krytyk kulinarny (weekend 21 i 22 marca). Spektakl Piaf the Show!, który
przeniesie nas na ulice paryskiego Montmartru, koncert senegalskiego zespołu Mamadou Diouf
w teatrze Polonia, oraz Warsaw Music Platform, gdzie przy dźwiękach francuskiej muzyki elektronicznej
poznamy kulisy działania rynku muzycznego i obejrzymy projekty młodych projektantów mody. Więcej
informacji o programie Frankofonii w Warszawie oraz w innych miastach Polski na stronie internetowej:
www.frankofonia-polska.pl/program.
Czym jest frankofonia?
Frankofonia łączy kraje, których wspólną cechą jest posługiwanie się językiem francuskim, OIF
(Międzynarodowa Organizacja Frankofonii) zrzesza 80 państw, położonych na pięciu kontynentach,
z czego 57 to członkowie tej organizacji, a 23 – w tym Polska – to obserwatorzy. To w sumie 900
milionów osób!
Organizatorzy: Instytut Francuski w Polsce, Rumuński Instytut Kultury. Ambasady: Francji, Szwajcarii,
Kanady, Grecji, Luksemburga, Maroka, Republiki Demokratycznej Konga, Rumunii, Przedstawicielstwo
Walonia-Bruksela.
Partnerzy projektu Smaki Świata: portal Zomato.com Bastylia, Batida, Bistro La Cocotte, Kufle i Kapsle,
Le Bistro Rozbrat, Le Cedre, La Victoria Brasserie Moderne, MiTo Art Café Books, Secrets du vin,
Waff’love wafle belgijskie.
Komunikacja:
#Frankofonia #Smaki #Świata
od 26 lutego nowa strona internetowa: http://frankofonia-polska.pl
Facebook: https://www.facebook.com/frankofonia
Instagram: http://instagram.com/frankofonia_polska
* casse–croûte – to prosta przekąska, spożywany przez francuzów w czasie przerwy w pracy
Kontakt: Jan Michałowski: jan.michalowski@institutfrancais.pl 501 751 811

