Łódzki Weekend Zakochanych
on-line
Zbliżają się pierwsze walentynki bez dostępu do klubów muzycznych czy możliwości zajęcia
stolika w restauracji lub kawiarni. W tej wyjątkowej sytuacji łódzkie firmy, środowisko
muzyczne, a także lokalna gastronomia ze wsparciem Łódzkiego Centrum Wydarzeń
wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców Łodzi i okolic.

„Łódź, love!” – trzy dni wypełnione muzyką na żywo, tańcem oraz zabawami w formule
programu transmitowanego w sieci. Lokalne kawiarnie i restauracje przygotowują zaś
specjalne, pyszne propozycje dla zakochanych z dostawą.
Na stronie wydarzenia na Facebooku, już od piątku, można przed sobotnią imprezą
i niedzielnym koncertem rozruszać się wraz z instruktorami z łódzkich szkół tańca. Podczas
półgodzinnych lekcji będzie nauczymy się podstaw dwóch najbardziej zmysłowych styli
tanecznych - uwodzicielskiego Bluesa oraz latynoamerykańskiej Bachaty.
Sobota to okazja do zabawy dla fanów muzyki klubowej, bo tego dnia znany łódzkiej widowni
DJ KarpYou zagra specjalny set z miłosnymi motywami. W niedzielę, na finał, wystąpi
kolektyw łódzkich artystów w romantycznych przebojach i miłosnych hitach dużego ekranu
w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Wszystko poprowadzi na żywo konferansjer
ze studia ProDjs na Piotrkowskiej.
W trakcie transmisji prowadzący będzie zapowiadał też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
w których łodzianie będą mogli podzielić się własnymi romantycznymi pomysłami
na spędzenie tegorocznych Walentynek oraz zobaczyć premierę spotu prezentującego sondę
o zabawnych sytuacjach z randek, z udziałem mieszkańców. W konkursach należy się
wykazać, bo do wygrania są 3 vouchery o wartości aż 500 zł na luksusową bieliznę
„Oh!Zuza”, słodki naszyjnik w czekoladowej oprawie, zestawy łódzkich gadżetów od „I love

Łódź”, tatuaże dla dwojga projektu łódzkich artystów oraz 2 zaproszenia na miesięczny kurs
tańca dla par! Konferansjer przedstawi w wydarzeniu zasady nadsyłania zgłoszeń,
a dodatkowo w trakcie całego weekendu będzie okazja do udziału w konkursie
na Instagramie Łodzi, w którym do wygrania jeden z voucherów partnera głównego.
Dopełnieniem walentynkowej akcji będą pyszne „love pack’i”, czyli zestawy przygotowane
specjalnie na święto zakochanych przez lokalne restauracje i kawiarnie. W wydarzeniu
i na portalu Jemy w Łodzi znajdzie się romantyczny program łódzkiej gastronomii
z zestawieniem walentynkowych atrakcji i ofert.
Program:
Piątek: 19.00-20.30 Nauka tańca: Blues (Swinging Promised Land), Bachata (Dance Spot66)
Sobota: 19.00-20.30 Klubowe walentynki, czyli imprezowa noc z DJ KarpYou
Niedziela 19.00-21.00 Koncert walentynkowy: łódzcy artyści śpiewają największe miłosne
przeboje
Aktualne informacje i transmisje na żywo: www.facebook.com/events/241224807469763
(wydarzenie pod hasłem „Łódź, love! Walentynki on-line 2021”)
Informacje o wykonawcach niedzielnego koncertu znajdziecie poniżej:
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/38918/2021/2/3/?L=338

