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Jedyne takie wydarzenie w całej Polsce!
Już 30 lipca 2022 roku 17:00-23:00 w Kłodzku przy moście Św. Jana (Wita Stwosza), plac Miast Partnerskich, po raz kolejny
odbędzie się Kolacja na Biało. Jest to spotkanie biznesowo-towarzyskie wśród wyjątkowych ludzi w wyjątkowym miejscu i atmosferze. Ostatni
czas przyniósł nam wiele zmian, oddaliliśmy się od siebie jako ludzie.
Nadrzędny cel tego ekskluzywnego wieczoru to bliskość i wspólnie spędzony czas przy stole.
Kolacja na Biało łączy w sobie kulturalne wydarzenie, romantyczną kolację na świeżym powietrzu i szampańską zabawę. Relacje międzyludzkie
w prawdziwym dawnym stylu. W otoczeniu pięknej architektury Kłodzka dopełnionej pełną zielenią i letnim ciepłym powietrzem, wśród
dźwięków muzyki na żywo, spotkamy się wszyscy na wyśmienitym pikniku w gronie najbliższych.

Szykujemy moc atrakcji, które towarzyszyć będą wspaniałej zabawie.

Kolacja na Biało inspirowana ogólnoświatowym wydarzeniem jakim jest Le Diner en Blanc. Wydarzenie promuje unikatowe walory naszego
Kłodzka oraz tworzy wyjątkowość tego pięknego regionu turystycznego.
Cudowną atmosferę tworzymy wszyscy ubierając się na biało. Przynosimy swój kosz pełen smakołyków, nakrycie na stół oraz dekoracje.
Pomysłodawcą wydarzenia jest Beata Marcinkiewicz, a odbędzie się ono pod patronatem Burmistrza Kłodzka Pana Michała Piszko.
Wspierają nas również wspaniali lokalni i europejscy Przedsiębiorcy, dzięki którym możemy kontynuować to przedsięwzięcie każdego roku.
Pamiętaj o tym, że Kolacja na Biało to ekskluzywny bal na świeżym powietrzu, dlatego zadbajmy wspólnie, by ten letni sobotni wieczór był
inny niż wszystkie!
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HISTORIA
Dîner en Blanc – impreza, podczas której ludzie jedzą posiłek ubrani na biało w tymczasowej restauracji w przestrzeni publicznej. Uczestnicy są
zobowiązani do zapewnienia własnego jedzenia, stołów, krzeseł i obrusów. Tylko wybrana liczba uczestników zna lokalizację w dniu kolacji.
Na pomysł Kolacji na Biało wpadł w 1988 roku Francuz François Pasquier. Chciał zaprosić na kolację wszystkich swoich przyjaciół, ale jego
ogród był za mały. Wtedy wpadł na pomysł organizowania takich spotkań na placach lub w innych prestiżowych miejscach Paryża. Inspiracją do
przebrania ich uczestników na biało była starsza para w Lasku Bulońskim, którą Pasquier zobaczył któregoś dnia, kiedy ubrani na biało, spożywali
posiłek przy białym stoliku nakrytym białym obrusem, siedząc na białych krzesłach.
W paryskich wydaniach imprezy jednym z powodów utrzymywania miejsca spotkania w tajemnicy do ostatniej chwili jest brak oficjalnej zgody
władz miasta[1]. Organizatorzy nie mają zezwolenia policji, ale władze przymykają oczy na ten happening kulinarny, gdyż zwykle nie stwarza
problemów, a uczestnicy przestrzegają kilku zasad[1]. Jedną z nich jest to, że o godzinie 22.00 kolacja się kończy, a jej uczestnicy sprzątają
dokładnie teren, przy którym biesiadowali i zostawiają go w takim samym stanie, w jakim go zastali. Zabroniony jest także alkohol.
Wydarzenie było organizowane w 85 francuskich miastach; z okazji 30-lecia imprezy w Paryżu zgromadziło się prawie 17 tys. osób.
W 2011 roku po raz pierwszy kolacja odbyła się w Nowym Jorku. Wydarzenie urosło do ponad 6500 uczestników z listą oczekujących ponad 80
tys. osób. W 2012 roku impreza odbyła się w Singapurze i Brisbane, w 2013 roku w Canberze, a w 2015 roku w Melbourne.

Pierwsza Kolacja na Biało w Polsce została zorganizowana w Kłodzku 15 sierpnia 2020 roku przez Beatę Marcinkiewicz.
W imprezie, której patronem był Urząd Miasta w Kłodzku, wzięło udział 150 osób. Wydarzeniu, które miało miejsce na placu, położonym po
zachodniej stronie mostu gotyckiego, towarzyszyły pokaz tańca flamenco oraz koncerty duetu Better Than Ex i gitarzysty Moisesa Bethencourta.
Kolejna edycja imprezy w Kłodzku odbyła się 31 lipca 2021 r. W wydarzeniu uczestniczyło 250 osób. Kolacji na Biało towarzyszyły występy
artystyczne, przeprowadzono także zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji „Razem Możemy Więcej”.
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DLACZEGO WARTO
Kolacja na Biało – Jest to spotkanie towarzyskie wśród wyjątkowych ludzi w wyjątkowym miejscu i atmosferze. Nadrzędny cel tego
ekskluzywnego wieczoru to bliskość i wspólnie spędzony czas przy stole. Kolacja na Biało łączy w sobie kulturalne wydarzenie, romantyczną
kolację na świeżym powietrzu i szampańską zabawę. Relacje międzyludzkie w prawdziwym dawnym stylu. W otoczeniu pięknej architektury
Kłodzka dopełnionej pełną zielenią i letnim ciepłym powietrzem, wśród dźwięków muzyki na żywo, spotkamy się wszyscy na wyśmienitym
pikniku w gronie najbliższych. Kolacja na biało jest wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości biznesowych i towarzyskich.
Podczas tegorocznej lll edycji -zostanie przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz dzieci autystycznych i z aspergerem,
dla Szkoły nr. 2 w Kłodzku z oddziałem integracyjnym:
„Wychowujemy naszych uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości,
patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności oraz sprawiedliwości społecznej. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne

programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie kształcenia. Współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi
wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Przy szkole podstawowej prowadzony jest oddział przedszkolny. Absolwent naszej szkoły to człowiek:
tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny,
obowiązkowy, samodzielny, oraz promujący zdrowy styl życia. Jest wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów oraz życzliwie nastawiony
do świata i ludzi.”

Z każdego zakupionego biletu cześć będzie również przeznaczona na pomoc chorym dzieciom.
Ostatni czas przyniósł nam wiele zmian. Zapomnieliśmy co naszemu życiu nadaje najwięcej barw. A to właśnie spotkania
w gronie znajomych, w pięknej oprawie muzyczno-wizualnej, wspólne biesiadowanie wzbudza największą radość.
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MIEJSCE
Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, cz. Kladsko) – miasto w województwie
dolnośląskim, siedziba powiatu kłodzkiego i gminy wiejskiej Kłodzko.

Główne miasto ziemi kłodzkiej. Leży w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej, u południowo-zachodnich podnóży Gór Bardzkich na
wysokości 280–431 m n.p.m. Najniższy punkt położony jest w pobliżu ujścia Ścinawki do Nysy Kłodzkiej, na północy Ustronia, a najwyższym jest
wzgórze Szyndzielnia w północno-wschodniej części miasta.
Granice administracyjne miasta wyznaczają:
- na północy ujście Ścinawki do Nysy Kłodzkiej,
- na wschodzie schodzą w dolinę Jodłownika na granicy Mariańskiej Doliny i Wojciechowic, a następnie przez grzbiet odchodzący od Kłodzkiej
Góry w Górach Bardzkich, a ciągnący się po Owczą Górę, schodzą przez kulminację do doliny Jaszkówki, na granicy z Jaszkową Dolną,
- na południu biegną wzdłuż skraju wyraźnej terasy Doliny Nysy Kłodzkiej, aż do ujścia Białej Lądeckiej. Stąd na południowym zachodzie
zboczem Czerwoniaka przechodzi w dolinę Bystrzycy Dusznickiej na granicy Starego Wielisławia i Książka. Potem w górę Bystrzycy Dusznickiej
do Zagórza,
- na zachodzie ciągną się przez rozległy płaskowyż obok Mikowic do Leszczyn.
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MIEJSCE
Plac pod Mostem gotyckim na Młynówce (niem. Brücktorbrücke, Steinerne Brücke, cz. Kamenný most, Malý Karlův most) –

zabytkowy kamienny most nad kanałem Młynówka, w Kłodzku, w województwie dolnośląskim. Most ma cechy budowli gotyckiej i łączy ze sobą
Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka na Fortecznej Górze z rynkiem i twierdzą, stanowiąc w przeszłości część jednej z głównych dróg
komunikacyjnych w tej części miasta. Most jest zamknięty dla ruchu kołowego. Pod mostem po stronie wschodniej położony jest plac Miast
Partnerskich.
Dokładna data ukończenia budowy kamiennego mostu nie jest znana, jego początki datują się na 2. połowę XIII wieku. Most zbudowano na
zaprawie z białka jaj kurzych, wapna i piasku. Prawdopodobnie na jego miejscu stał wcześniej drewniany most, służący do przejścia z linii murów
miejskich, na zewnątrz miasta, który między 1376 a 1390 został zastąpiony mostem kamiennym łączącym miasto z przedmieściem.
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WYJĄTKOWE
WYDARZENIE
Połączenie szyku i ekologii po raz pierwszy w Polsce!
INTEGRACJA
BIZNESU
Event współtworzą lokalni
Przedsiębiorcy i Mieszkańcy.
W CENTRUM
MIASTA
Malownicze otoczenie
u stóp Twierdzy Kłodzko.
LOKALNA
INICJATYWA
Przyjdź i baw się razem
z Mieszkańcami Kotliny Kłodzkie .
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UBIÓR
Ubierz się na biało od stóp do głów,
postaw na elegancję, szyk i pomysłowość.
MENU

Zabierz biały kosz piknikowy
ze smakołykami, napojami,
sztućcami, talerzami.
DEKORACJE
Przygotuj dekoracje na stół (białe balony,
zimne ognie, świece, lampiony, kwiaty)
DODATKI

Spakuj białą, lnianą lub bawełnianą
chusteczkę i opcjonalnie biały parasol.
EKOLOGIA
Szanujemy planetę, więc plastik odpada.
Szklane i porcelanowe naczynia będą idealne!
RELAKS
Odpręż się, zrelaksuj i poznaj nowych
ludzi przy dobrej muzyce i zabawie!
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KIEDY

30 lipca 2012
Godzina 17:00 – 23:00

After Party w Klubie Loża Kłodzka
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SPONSORZY - PAKIET
https://app.evenea.pl/event/kolacja-na-bialo-2022/
OSOBY INDYWIDUALNE - 150,00 złotych

https://kolacjanabialo.com.pl/
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KIEDY

30 lipca 2012
Godzina 23:00 do ……..

After Party w Klubie Loża Kłodzka
30,00 PLN za osobę
https://www.facebook.com/lozaklodzka/

