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XXII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny
20-27.07
Nałęczów | Aleja Lipowa 6

Źródło: Dziennik Wschodni

Muza na Kwadracie – orkiestra symfoniczna
26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08
Zamość | Rynek Wielki
Więcej o wydarzeniu: http://www.namyslowiacy.pl/calendar/447/

26.07 | 19.00 – Pop and Soul
02.08 | 18.00 – W Tanecznym Rytmie
09.08 | 18.00 – Klasycznie, Filmowo, Plenerowo
16.08 | 18.00 – C’est La Vie
23.08 | 18.00 – Pod Niebem Zamościa
30.08 | 18.00 – Krzysztof Stopa - Gyps Kid

Źródło: Zamojska Orkiestra Symfoniczna

Carnaval Sztukmistrzów
26-29.07
Lublin | Stare miasto | Błonia pod Zamkiem | Centrum Kultury
Program: https://goo.gl/ASCRKm
Niezwykłe widowisko łączące teatr z cyrkiem czyli Carnaval Sztukmistrzów. Spektakle uliczne, Buskerzy; Muzyka
na ulicy; Spektakle sceniczne; Klub festiwalowy; Urban Highline Festival; Atrakcje; Warsztaty

Cie Sacekripa - “Marée Basse”
Błonia pod zamkiem - namiot mały
czwartek 26.07.2018, godz. 20:00
piątek 27.07.2018, godz. 18:00 i 20:00
sobota 28.07.2018, godz. 18:00 i 20:00
niedziela 29.07.2018, godz. 18:00
Dwóch najlepszych przyjaciół i życie według starych, dobrych nawyków. Jednak ta rutyna czasem odkrywa w nich
mroczną stronę, przywołując tęsknotę za dawnymi, wspaniałymi czasami. Kamraci, znudzeni gniciem w
teraźniejszości, igrają z ogniem, by czuć, że nadal żyją. Czy dowiedzą się w końcu, jak przerwać monotonną
wegetację?
La Main S'Affaire -“En Attendant La Suite”
Dziedziniec Zamku Lubelskiego
czwartek 26.07.2018, godz. 21:30
piątek 27.07.2018, godz. 21:30
sobota 28.07.2018, godz. 21:30
Czwórka zupełnie różnych od siebie postaci wprowadzi nas w ponurą krainę przyszłości, gdzie wolną wolę
ogranicza enigmatyczny Wielki Brat. Brzmi znajomo, prawda? Połączenie cyrku z teatrem wywoła zabójczo
śmieszną atmosferę pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji i… akrobacji. Każdy bohater spektaklu dostarczy
zupełnie inną mieszankę emocji.
Źródło: www.2018.sztukmistrze.eu

Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych
28-29.07
Łęczna | Braci Wójcickich 3
CELE:
- propagowanie folkloru miejskiego oraz pielęgnowanie sztuki ulicznego i podwórkowego muzykowania
- konfrontacja dokonań artystycznych kapel, wymiana doświadczeń oraz
umiejętności jej popularyzowania

Źródło: leczna.naszemiasto.pl

Koncert – Dance Of Fire Quartet
28.07
Nałęczów | Zabytkowe Podziemia – Lipowa 27
Cena 10zł
Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2211806408832759

DANCE OF FIRE QUARTET - ognista mieszanka klasycznej techniki i słowiańskiej energii.
DANCE OF FIRE to pierwszy w Polsce kwartet klarnetowy czerpiący z muzyki tradycyjnej Europy Wschodniej.
Zespół ma w repertuarze kompozycje własne, a także wykonuje melodie tradycyjne wyłącznie w autorskich
aranżacjach. Dźwięk klarnetów wzbogacony przez etniczne instrumenty dęte oraz perkusyjne tworzy unikalne
brzmienie DANCE OF FIRE.
Laureaci 20th International Jewish Music Festival w Amsterdamie ukończyli Akademię Muzyczną w Katowicach i
na co dzień grają w czołowych polskich orkiestrach symfonicznych i operowych. Brzmienie, które stworzyli
niejednokrotnie doceniała międzynarodowa publiczność na wielu festiwalach.
Źródło: https://goo.gl/L9KV5R

Sobota Literacka: Judasz Amoza Oza

28.07 | 16.00
Kazimierz Dolny | Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki zaprasza na kolejną odsłonę Soboty Literackiej.
Żródło: https://goo.gl/qv1Fwz

Kazimierski Festiwal Organowy
28.07 | 04.08 | 11.08 | 25.08 g.19:30
Kazimierz Dolny | Kościół farny ul. Zamkowa 6

Od ponad 40 lat, w lipcowe i sierpniowe sobotnie wieczory, organizowane są w kazimierskiej farze koncerty
organowe. Pierwszy z nich odbył się w 1972 roku z inicjatywy pani Krystyny Pielak – ówczesnej dyrektor Domu
Kultury i wybitnego organisty, prof. Feliksa Rączkowskiego, przy wsparciu proboszcza parafii kazimierskiej śp. ks.
Zdzisława Maćkowiaka. Zmieniali się organizatorzy tych koncertów i ich nazwy. Do 2013r. odbywały się Letnie
Wieczory Muzyczne pod dyrekcją artystyczną Roberta Grudnia, w których jedną z gwiazd była Małgorzata
Walewska. W 2013 roku cykl koncertów nosił nazwę Wieczory Organowe, ich organizatorem była Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła oraz Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Kazimierska Fara. Od 2016 roku koncerty odbywają się pod nazwą Kazimierski Festiwal Organowy.
Źródło: https://goo.gl/6gDCfH

Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”
28.07-05.08
Kazimierz Dolny | Miasteczko Festiwalowe - Nadwiślańska 9; Mały Rynek
Janowiec | Zamek (31.07-04.08)
Program: http://www.dwabrzegi.pl/program-filmowy

Festiwal Dwa Brzegi, to nie tylko kino. To również koncerty, spotkania z twórcami, wystawy czy wykłady.
Źródło: www.dwabrzegi.pl

„Jak to się dawniej robiło” – w Skansenie
29.07 | 05.08 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 26.08
Lublin | Muzeum Wsi Lubelskiej
Wakacyjny cykl pt. Jak to się dawniej robiło, czyli niedzielne pokazy dawnych zawodów, umiejętności, rękodzieła
ludowego oraz form zabawowych. Pokazy będą odbywały się w każdą niedzielę w lipcu i sierpniu 2018 w
godzinach 12:00-16:00 lub w trakcie wydarzeń muzealnych.

29 LIPCA
–pokaz kręcenia powrozów (zagroda z Teodorówki)
–młocka i oczyszczanie zboża (okólnik z Urzędowa)
–drukowanie na płótnie (kuchnia Moszka Klajnera)
5 SIERPNIA
–praca edukacyjna na autorskich ekspozycjach (sektor miasteczko)
–handel obnośny na wsi i w miasteczku (studnia z Błażka)
–wyrób wieńca dożynkowego (okólnik z Żabna)
12 SIERPNIA
–sprzęt do gaszenia pożaru na wsi i w miasteczku (remiza z Wilkowa)
–szycie i naprawa uprzęży końskiej (zagroda z Żukowa)
15 SIERPNIA
W ramach wydarzenia „Odpust na Matki Boskiej Zielnej”.
– wyrób bukietów zielnych (rynek muzealnego miasteczka)
– poszywanie dachu słomą – prezentacja na modelu (zagroda z Urzędowa)
– pokaz wypieku cebularzy (kuchnia Moszka Klajnera)
19 SIERPNIA
W ramach wydarzenia „Dożynki dworskie”.
–młocka i oczyszczanie zboża (stodoła z Urzędowa)
–pokaz wypieku podpłomyków (chałupa z Żukowa)
–udział w pokazie przekazywania wieńców dożynkowych
26 SIERPNIA
W ramach wydarzenia „Niedziela z lnem”.
–pokaz kręcenia powrozów
–żniwa lniane na poletku muzealnym przy muzealnym miasteczku
–przędzenie włókna na kołowrotku
–blok teatralny – Krupnik przesolony; Niezwykłe dzieje lwowskiej firmy „Kołowrót”
–pokaz charakteryzacji z wykorzystaniem lnu
–pisanie ikon w Muzeum Wsi Lubelskiej (chałupa z Chrząchowa)
Źródło: https://goo.gl/7DrCdE

Festiwal produktu Regionalnego
29.07 g.10-18
Nałęczów | Park Zdrojowy

Organizacja LGD Zielony Pierścień zaprasza do Nałęczowa na dziewiątą odsłonę Festiwalu Produktu Lokalnego.
Tradycyjnie najważniejszym miejscem festiwalowym będzie wielki namiot, pod którym kilkudziesięciu lokalnych
wystawców zaprezentuje swoje wyroby.
Będzie też scena, na której wystąpią lokalni artyści, a o miejscowych produktach opowiadać będą sami twórcy.
Na festiwalu prezentowane będą m.in. wyroby spożywcze, które zdobywają wiele prestiżowych nagród na
krajowych i regionalnych konkursach kulinarnych oraz rękodzieło - rzeźby, malowana ceramika, wiklinowe kosze,
haftowane obrusy i wiele innych.
Podczas festiwalu promowane będą produkty lokalne z okolic Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław.
Źródło: dziennikwschodni.pl

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej
29.07-05.08
Nałęczów

VIVA IL CANTARE - Międzynarodowy festiwal sztuki wokalnej oraz letni kurs wokalny
Scenariusz i reżyseria koncertów: Beata Wardak

29 lipca 2018, 12:45
Koncert sakralny - kościół pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy
29 lipca 2018, 16:00
Koncert sakralny
3 sierpnia 2018, 19:00
"Najpiękniejsze pieśni, arie i duety"- bezpłatne karnety wstępu do odbioru w biurze NOK od 19 lipca.
4 sierpnia 2018, 19:00
"Krakowiacy i górale" - bezpłatne karnety wstępu do odbioru w biurze NOK od 19 lipca.
5 sierpnia 2018, 20:00
"Rozśpiewana Niepodległa"

Źródło: naleczow.com

Wieczór Kabaretowy
05.08 | 19.00
Kraśnik | Amfiteatr
Cena od 20zł

Wystąpią:
Czesuaf
Jurki
Marzena Kipiel-Sztuka
Andrzej Grabowski
Źródło: http://www.kultura.krasnik.eu/wydarzenia/?f=309#body

Balonowe Mistrzostwa Świata
05.08-11.08
Nałęczów | Al. Grabowa

Nałęczów po raz pierwszy w swojej historii będzie gospodarzem Balonowych Mistrzostwa Świata Kobiet w
2018 roku

5 sierpnia (niedziela): – loty treningowe,
6 sierpnia (poniedziałek):
godz. 09.00 – 15.00 – rejestracja zawodniczek,
godz. 16.00 – 17.00 – odprawa generalna,
godz. 19.00 – 19.45 – oficjalna ceremonia otwarcia 3. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach
na Ogrzane Powietrze – przed Urzędem Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3
7-9 sierpnia (wtorek, środa, czwartek):
godz. 06.00 – 09.00 – poranne loty zawodnicze
godz. 18.00 – 20.00 – popołudniowe loty zawodnicze
10 sierpnia (piątek):
godz. 06.00 – 09.00 – poranny lot zawodniczy
godz. 18.00 – 20.00 – popołudniowy lot zawodniczy
godz. 20.00 – 21.30 – koncert muzyczny zespołu Korzuh (scena Park Uzdrowiskowy)
godz. 21.30 – 22.00 – nocny pokaz balonów – Park Uzdrowiskowy
11 sierpnia (sobota):
godz. 06.00 – 09.00 – ostatni lot zawodniczy Mistrzostw
godz. 10.00 – 18.00 – ogólnopolski konkurs ” Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów”
godz. 17.30 – 18.00 – pokaz lotniczy Biało-Czerwone Iskry
godz. 18.00 – 18.30 – pokazowy start balonów Fiesta
godz. 18.30 – 20.00 – koncert muzyczny zespołu Żuki – scena Park Uzdrowiskowy
godz. 20.00 – 21.30 – oficjalna ceremonia zakończenia Mistrzostw – scena Park Uzdrowiskowy
godz. 21.30 – 22.00 – nocny pokaz balonów – Park Uzdrowiskowy
Źródło www.naleczow.pl

Festiwal Muzyki Organowej
06.08 | 13.08 | 20.08 | 28.08 19.00
Puławy | Kościół p.w. św. Brata Alberta

06.08 – Wojciech Różak
13.08 – Krzysztof Musiał
20.08 – Irena Wisełka-Cieślar
28.08 – Rościsław Wygranienko
Źródło: http://www.albert.pulawy.pl/organy/festiwal2018

Kabaret na Zamku
10.08
Kazimierz Dolny | Zamek
Kabaret Młodych Panów

Źródło: https://goo.gl/x6Lq3s

Gryczaki – Festiwal Kaszy i Żurawiny
11.08-12.08
Janów Lubelski | Park Misztalec

“Gryczaki” to Festiwal Kaszy i Żurawiny, który w Janowie Lubelskim organizowany jest nieprzerwanie od 2002 r.
Wydarzenie, oprócz tradycyjnych prezentacji regionalnych przysmaków, opiera się na licznych występach
artystycznych. Nieodłącznym elementem są pokazy kulinarne, których gwiazdą główną jest oczywiście kasza.
Festiwal pokazuje, że granice w gotowaniu nie istnieją! Kreatywność potraw z roku na rok jest coraz wyższa, co
doceniają turyści niemal z całej Polski”.
Źródło; www.funinpoland.pl

Dożynki Powiatowe
12.08
Nałęczów

W tym roku dożynki powiatu puławskiego odbędą się w Nałęczowie. Impreza będzie miała skromny, kameralny
charakter. Na scenie zobaczymy przede wszystkim lokalne zespoły pieśni i tańca. Wieczorem uczestników
imprezy czeka potańcówka.
W trakcie dożynek zorganizowany zostanie konkurs wieńców, a także turniej sołtysów. Na scenie wyróżnienia
otrzymają najlepsi rolnicy z powiatu puławskiego, a w ramach części artystycznej wystąpią m.in. lokalne zespoły
śpiewacze i koła gospodyń wiejskich. Swoje umiejętności taneczne zaprezentują także artyści z puławskiego
Zespołu Pieśni i Tańca Powiśle.
Wieczorem dla mieszkańców Nałęczowa, kuracjuszy oraz innych uczestników dożynek organizatorzy przygotują
dancing.
Źródło: dziennikwschodni.pl

Dożynki dworskie – w Skansenie
15.08
Lublin | Muzem Wsi Lubelskiej

W PROGRAMIE:
– Dożynkowa dziękczynna Msza Święta w kościele z Matczyna (godz. 14:00)
– Przejście orszaku dożynkowego pod dwór z Żyrzyna
– Inscenizacja dożynek dworskich według tradycji w majątkach na Sławinie i Guzówce k/Wysokiego
Źródło: http://skansen.lublin.pl/

Jarmark Jagielloński
17-19.08
Lublin
„Stare Miasto w Lublinie w dniach 17-19 sierpnia 2018 po raz dwunasty wypełni tradycyjna muzyka, taniec i
rzemiosło. Starannie wyselekcjonowana sztuka ludowa rzemieślników z Europy Środkowo-Wschodniej zachwyci
przechodniów, którzy nie tylko będą mogli zobaczyć co wyszło spod rąk twórców, ale też nauczą się od nich
tworzyć tradycyjne wzory i przedmioty codziennego użytku. Już wkrótce rozpocznie się Jarmark Jagielloński w
Lublinie, trzydniowe święto tradycji i kultury ludowej w Polsce. „

Źródło www.jarmarkjagiellonski.pl

Festiwal Piwny „Chmielaki”
17-19.08
Krasnystaw
Najstarszy Festiwal Piwny w Polsce

„Chmielaki stają się najważniejszą w kraju imprezą piwną, wyznaczającą trendy i nadającą ton podobnym
festiwalom. To tutaj odbywa się Ogólnopolska Sesja Chmielarska oraz największy w Polsce Konsumencki Konkurs
Piw, a zdobytymi w Krasnymstawie medalami szczycą się wszystkie browary krajowe i zagraniczne. Centrum
miasta zostaje na trzy dni wyłączone z ruchu, stając się terenem wielkiej fety na cześć złotego trunku. Wokół
Rynku Miejskiego rozrasta się strefa browarów – tych większych i mniejszych, regionalnych. Na terenie nowo
odrestaurowanego Dworku Starościńskiego okazję do zaprezentowania swoich wyrobów mają browary kraftowe i
piwowarzy domowi. Chmielaki to unikalne połączenie tradycji regionu z nowoczesną rozrywką na najwyższym
poziomie, a także niezwykle atrakcyjne wydarzenie muzyczne: bogaty program artystyczny na dwóch scenach do
późnych godzin wieczornych”.
Źródło; www.chmielaki.pl

Koncert Grażyna Łobaszewska
19.08 g. 15.30
Nałęczów | Nałęczowski Ośrodek Kultury
Bilety 35zł

Źródło facebook: @GrazynaLobaszewska

Parades Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską
22-26.08
Kazimierz Dolny

Organizatorzy proponują bogaty program festiwalowy i zachęcają do udziału w prezentacjach multimedialnych, koncertach,
pokazach filmowych, spacerze tematyczym po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego, wędrówce śladami żydowskimi w
Kazimierzu Dolnym. Goście festiwalowi spotkają się z wybitnymi znawcami judaizmu, tradycji i kultury żydowskiej. Atrakcją
festiwalu jest warsztat wycinanki żydowskiej prowadzony przez mistrzynię wycinanki Joannę Matyjasek z Lublina.
Powędrujemy śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą i ten spacer otworzy tegoroczny
program festiwalowy (22 sierpnia, środa, godz.11.00, zbiórka przed Kamienicą Celejowską). Całą festiwalową sobotę (25
sierpnia) wypełnią spotkania ze znawcami szeroko rozumianej sztuki żydowskiej i tematyka kolonii artystycznych.
Tradycyjnie już zapraszamy do klimatycznego Folwarku Walencja na urokliwe Popołudnie ze Śliwką (23 sierpnia, czwartek).
Fundacja Spichlerz Kultury chciałaby przywrócić śliwce należne jej miejsce wśród wielu innych atrakcji kazimierskich i uczynić
spoiwem dawnych i dzisiejszych czasów. Śliwka w przedwojennym Kazimierzu Dolnym łączyła społeczność polską i
żydowską.
- Mam wrażenie, że [Kazimierz] stanie się miastem figurującym w Bedekerze jako miasto wytwarzające obrazy i śliwki,
podobnie jak Bruksela - koronki, a Łódź towary łokciowe – pisał o śliwce kazimierskiej Tadeusz Pruszkowski. Szykujemy wiele
śliwkowych przyjemności!
Tego roku powędrujemy także szlakami ukraińskimi i spróbujemy przybliżyć skomplikowany splot polsko-ukraińsko-żydowski.
Zapraszamy na cykl spotkań o tematyce ukraińskiej: prelekcję profesora Andrzej Zięby (UJ) poświęconą historii stosunków
polsko-ukraińsko-żydowskich od połowy XVII do końca XVIII w., film „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”, a po filmie na rozmowę
z jego twórcami wzbogaconą komentarzami profesora Andrzeja Zięby (24 sierpnia, piątek).
Szósta edycja Pardes Festival to także wyjątkowy program muzyczny. Możemy już zdradzić, że na finał festiwalu, w sobotę 25
sierpnia, w Teatrze Klepisko, wystąpi charyzmatyczny zespół Yaron Trio. Liderka i wokalista zespołu Agnieszka Mendel
zaśpiewa w jidysz, po hebrajsku i w ladino. Sprzedaż biletów przed koncertem w Teatrze Klepisko.Muzyczne smaki i smaczki
Pardes Festival 2018 opiszemy na portalu i na fb festiwalu. Zapraszamy!
Na 26 sierpnia 2018 (niedziela) zaplanowana jest w partnerstwie z Muzeum Wsi Lubelskiej wycieczka do podlubelskiego
skansenu. W programie zwiedzanie drewnianej cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew jest obiektem
muzealnym i jednocześnie pełni funkcje kultowe dla wspólnoty greckokatolickiej. Po mszy i zwiedzaniu cerkwi zapraszamy na
warsztat pisania ikon. Udział nieodpłatny.
Ale to nie wszystkie atrakcje festiwalowe…
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