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Szanowni Państwo!
Lublin jest miastem dynamicznie rozwijającym się i inspirującym swoją 
pozytywną energią. Jego przyszłość opieramy na rozwoju jakościowym: 
budowaniu kapitału społecznego, dbaniu o jakość życia mieszkańców 
i wspieraniu ich kreatywności. Niezwykle istotnym elementem rozwoju 
Lublina jest kultura. 

W roku 2014 rozpoczęliśmy proces przygotowania do największego 
wydarzenia we współczesnej historii Lublina. Już w 2017 roku prze-
strzenie miasta staną się wielką, całoroczną sceną obchodów  700-lecia 
nadania praw miejskich. to wielkie święto będzie wspaniałym dziełem 
przygotowywanym wspólnie przez mieszkańców miasta. Program 
obchodów będzie przejawem potrzeb obywatelskich lublinian, a jego 
tworzenie, oparte na partycypacji społecznej, stanie się unikalnym 
doświadczeniem dla nas wszystkich. gdy Władysław Łokietek doko-
nał lokacji Lublina w 1317 roku, wprowadził miasto w europejski obieg 
gospodarczy i kulturowy. Siedemset lat później, chcemy zapytać 
o znaczenie tego wydarzenia, powrócić do korzeni – ale i spojrzeć 
w przyszłość.

główne wydarzenia obchodów jubileuszu odbywać będą się w roku 2017, 
jednak już teraz realizowane są projekty, które wpisują się w obchody 
700-lecia. Życie kulturalne dzisiejszego Lublina to wciąż rosnące bogac-
two wydarzeń, których część pragniemy przybliżyć Państwu w tej publi-
kacji. Jestem przekonany, że każdy znajdzie w ofercie naszego miasta 
propozycje odpowiadające swoim gustom i oczekiwaniom. zachęcam 
do poznania kulturalnej strony Lublina. 

dr Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin 
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Centrum Kultury 
w Lublinie
Centrum Kultury jest instytucją otwartą, 
prezentującą całe spektrum wydarzeń 
artystycznych, nieograniczającą się do 
ściśle określonych, niezmiennych obsza-
rów. Aby dotrzeć do jak najszerszego 
grona odbiorców i spełnić oczekiwania 
mieszkańców Lublina, program Centrum 
Kultury obejmuje zarówno wydarzenia 
zaliczane do tzw. mainstreamu (głów-
nego nurtu), jak również do kultury 
niezależnej/offowej. Centrum Kultury 
jest organizatorem festiwali teatral-
nych, muzycznych, filmowych, spośród 
których najważniejsze to: Konfrontacje 
Teatralne, Międzynarodowe Spotkania 
Teatrów Tańca, MAAT Festival, Lublin 
Jazz Festiwal, Wielokulturowy Lublin.  

t +48 81 466 61 00  
e sekretariat@ck.lublin.pl 
i www.ck.lublin.pl

Harmonie  
Starego Miasta
Styczeń – grudzień 

„Harmonie...” ukazują twórczość 
muzyczną w bogatym kontekście 
kultury polskiej i światowej, promują 
tradycję i nowoczesność w szerokim 
spektrum gatunków i form, technik 
i praktyk wykonawczych. Przywołują 
wielowiekową tradycję Lublina 
(miejsca urodzin genialnego skrzyp-
ka, kompozytora i pedagoga Henryka 
Wieniawskiego) – miasta na styku 
Wschodu i zachodu, gdzie od wieków 
krzyżowały się nurty muzyczne i ten-
dencje artystyczne. Muzyczną scenę 
koncertów stanowią niezwykłe wnętrza 
Kaplicy trójcy Świętej na zamku 
Lubelskim, Bazyliki oo. dominikanów, 
Archikatedry Lubelskiej, trybunału 
Koronnego i Kamienicy Wieniawskich 
przy rynku. cykl adresowany jest 
do wszystkich, którym bliska jest idea 
dialogu poprzez sztukę. „Harmonie...” 
promują utalentowanych artystów 
młodego pokolenia, będących laureatami 
wielu znaczących konkursów muzycznych.

towarzystwo Muzyczne im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie
t⁄f +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

died Moroz  
convention
Luty

died Moroz convention to autorski 
projekt roberta Kuśmirowskiego 
i rafała chwały polegający na spo-
tkaniu muzyków oraz publiczności 
w mroźnej, zimowej scenerii Lublina. 
impreza o charakterze artystycznego 

„zwołania” swoją zerową edycję miała 
22 stycznia 2010 roku w przestrzeni 
Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. 
died Moroz convention jest wydarze-
niem bez precedensu, o niespotykanej 
dotąd formule. z jednej strony to 
swoisty test wytrzymałości zarówno 
dla artystów, jak i nowych technologii, 
z drugiej zaś – przywrócenie zapomnia-
nych już nieco idei gościnności, otwarto-
ści i symbolicznego spotkania „człowie-
ka z człowiekiem”. Spektrum muzyczne 
jest bardzo szerokie: od tradycyjnych, 
pierwotnych brzmień po nowoczesną 
muzykę alternatywną.

robert Kuśmirowski, rafał chwała
t +48 600 422 113
e r.chwala@gmail.com
i www.diedmoroz.org

Studenckie 
Konfrontacje 
Filmowe
MArzec

Studenckie Konfrontacje Filmowe 
to doroczny przegląd najciekawszych 
osiągnięć kina światowego, odbywający 
się w sali widowiskowej Akademickiego 
centrum Kultury uMcS „chatka Żaka”. 
Jego ideą jest prezentacja filmów 
nagrodzonych na najważniejszych 
światowych festiwalach, zdobywców 
złotych globów, Oscarów i złotej Palmy. 
Wszystkie tytuły Konfrontacji pojawiają 
się w Lublinie po raz pierwszy, a więk-
szość z nich – także po raz pierwszy 
w Polsce. impreza, która przyciąga tłu-
my miłośników kina, na trwałe wpisała 
się w pejzaż najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Lublina. twórcą i auto-
rem programu Studenckich Konfrontacji 
Filmowych od początku pozostaje ten sam 
człowiek, niestrudzony animator kultury 
filmowej w Lublinie – Piotr Kotowski.

Akademickie centrum Kultury 
uMcS „chatka Żaka”
t +48 81 533 32 01, wew. 115
e cineeuropa@umcs.lublin.pl
i www.ack.lublin.pl/kino

Lubelski Festiwal 
Piosenki Autorskiej 
i Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego 
„Metamorfozy 
Sentymentalne”
MArzec

„Metamorfozy Sentymentalne” to 
przegląd piosenki autorskiej i poetyc-
kiej poświęcony pamięci i twórczości 
wielkiego barda polskiej estrady – Jacka 
Kaczmarskiego. Festiwal ma na celu 
popularyzację poezji śpiewanej, a także 
promowanie indywidualnych twórców. 

„Metamorfozy...” to wydarzenie w cało-
ści przygotowywane przez uczniów 
iX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Lublinie oraz 
Stowarzyszenie Absolwentów iX LO 
w Lublinie przy współpracy z Wydziałem 
Artystycznym uMcS oraz Akademickim 
centrum Kultury uMcS „chatka Żaka”. 
dotychczas odbyły się cztery edycje 
festiwalu, na których zaprezentowało 
się kilkudziesięciu artystów.

iX Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Stowarzyszenie Absolwentów „Kopernik”
t +48 696 816 482
e festiwal@metamorfozysentymentalne.pl
i www.metamorfozysentymentalne.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Braci 
Wieniawskich
MArzec

Bracia Henryk i Józef Wieniawscy to 
wybitne postacie nie tylko polskiej, ale 
i światowej muzyki klasycznej. O wartości 
umiejętności instrumentalnych i kompo-
zytorskich Henryka Wieniawskiego nie 
trzeba przypominać. Postać młodszego 
z braci - Józefa zdaje się być jednak nieco 
przykryta kurzem czasu. Międzynarodowy 
Festiwal Braci Wieniawskich jest więc 
swoistym memento, hołdem złożonym 
tym dwóm wybitnym muzykom – peanem 
na ich cześć, a także okazją do zapo-
znania się z twórczością zarówno Braci 
Wieniawskich, jak i innych wybitnych 
kompozytorów oraz wykonawców muzyki 
światowej klasy.

Filharmonia Lubelska
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl
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Dzielnicowy Dom 
Kultury „Węglin”
Miejska instytucja kultury powstała 
w wyniku współpracy mieszkańców 
dzielnicy Węglin Północny oraz władz 
miasta. DDK „Węglin” tworzy atrakcyjną 
ofertę edukacji artystycznej, prezentuje 
dokonania twórców, promuje talenty, 
buduje program twórczego spędza-
nia wolnego czasu – odpowiadając na 
potrzeby środowiska lokalnego i współ-
pracując przy tworzeniu oferty kultural-
nej ze społecznością lokalną. Działania 
edukacyjne mają swoją kontynuację 
w prezentacjach tego, co najciekawsze 
we współczesnej kulturze. DDK „Węglin” 
jest także jednym z operatorów „Dzielnic 
Kultury” – miejskiego programu rozwoju 
kultury, którego celem jest zwiększenie 
potencjału kulturalnego dwudziestu 
siedmiu dzielnic Lublina.  

t +48 81 466 59 10  
e info@ddkweglin.pl 
i www.ddkweglin.pl

MAAt Festival
MArzec – grudzień

MAAt Festival jest międzynarodowym 
programem rezydencyjnym i stał się nie-
jako „domem tańca”, w którym z zapro-
szonymi artystami możemy spotykać się 
przez cały rok. tym sposobem stał się 
pierwszym w Polsce festiwalem o takim 
charakterze. Jego program realizowany 
jest w postaci całorocznych rezydencji 
artystycznych z finałem w grudniu. 
Każdorazowo powstaje również fabula-
ryzowany dokument filmowy dotyczący 
postaci danego twórcy. do udziału 
w programie rezydencyjnym zapraszane 
są wybitne osobowości tańca współcze-
snego z całej europy.

teatr MAAt Projekt 
centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 25
e teatr.maat@gmail.com
i www.teatrmaat.pl

Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki 
Artystycznej 
„Wschody”
KWiecień

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej „Wschody” to konkurs, 
w którym mogą wziąć udział soliści 
stojący u progu kariery, amatorzy lub 
profesjonaliści z całego kraju. ideą prze-
glądu jest propagowanie niebanalnej 
muzyki i wyszukiwanie nowych talen-
tów. zwyczajowo gwiazdami festiwalu 
są wokaliści uznanych zespołów ze swo-
imi solowymi projektami. dotychczas 
podczas zwieńczającego festiwal  
Koncertu galowego wystąpili: Hubert 

„Spięty” dobaczewski, wokalista zespołu 
Lao che, Piotr rogucki z zespołu cOMA 
oraz Katarzyna Nosowska.

Fundacja Absolwentów uMcS 
Akademickie radio centrum
t +48 662 941 946
e wschodyfestiwal@gmail.com 
i www.centrum.fm/wschody

Lublin Jazz  
Festiwal
KWiecień

Lublin Jazz Festiwal to wydarzenie 
artystyczne prezentujące wielość 
form współczesnej muzyki jazzowej. 
Od pierwszej edycji organizatorzy zapra-
szają artystów kształtujących różnorod-
ne nurty i style światowego jazzu, jak 
też podejmują działania, które tworzą 
przestrzeń do szeroko pojętej edukacji 
oraz integracji środowiska jazzowego. 
do tej pory na festiwalu wystąpili m. in.: 
tomasz Stańko, John Scofield, the ex, 
Ken Vandermark, dave douglas, Hamid 
drake, Jazzanova, ravi coltrane Quartet, 
Satoko Fujii Orchestra.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 533 26 04
e impresariat@ck.lublin.pl
i www.lublinjazz.pl

Wielkopostne 
śpiewanie
MArzec – KWiecień

czas Wielkiego Postu to okres 
szczególny dla wszystkich chrze-
ścijan. do wspólnej refleksji 
w tym czasie zapraszają Fundacja 
restaurare Basilicam oraz Klasztor 
OO. dominikanów w Lublinie. 
Wielkopostne śpiewanie to cykl 
koncertów połączonych z krótkimi 
rozważaniami wygłaszanymi przez 
ojców dominikanów. Koncerty odby-
wają się w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu w Bazylice oo. dominikanów 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika na lubelskim Starym 
Mieście. Koncerty uświetniają swo-
imi występami zespoły, chóry i soliści 
z całej Polski.

Fundacja restaurare Basilicam 
Klasztor OO.dominikanów
t +48 81 532 89 80
e fundacjarb@dominikanie.pl
i www.lublin.dominikanie.pl

Lublin Blues Session
MArzec – grudzień

Lublin Blues Session to całoroczny 
projekt muzyczny o charakterze eduka-
cyjno-artystycznym w ramach którego 
od 2011 roku odbywają się koncerty 
i warsztaty muzyczne. celem projektu 
jest edukacja kulturalna i artystyczna 
oraz propagowanie działań, zjawisk 
i przedsięwzięć związanych z bluesem. 
Organizatorem tych wydarzeń jest 
Fundacja Obszar działań Artystycznych 
(OdA) z Lublina. W latach ubiegłych, 
w ramach Lublin Blues Session, warsz-
taty i wykłady prowadzili: Karo glazer, 
Artur Lesicki, Sonia Lachowolska, Bartek 
Łęczycki, Jacek Jaguś, romek Puchowski. 
Organizowane były także liczne kon-
certy i jam sessions, m.in.: „Ogródki 
Bluesowe”; koncert z okazji „dnia 
Bluesa”; koncert świąteczny - „rockowe 
Opłateczki”. została też wydana płyta 

„LuBLiN BLueS SeSSiON 2011” z kompo-
zycjami lubelskich zespołów. 

Fundacja Obszar działań  
Artystycznych (OdA)
t +48 607 508 730
e fundacjaoda@gmail.com 
i www.scenabluesowa.lublin.pl

LUBLIN JAZZ FESTIWALMAAT FESTIVAL
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Międzynarodowy 
Przegląd 
teatrów Osób 
Niepełnosprawnych 

„Spotkania Artystów 
Nieprzetartego 
Szlaku”
KWiecień

„Spotkania Artystów Nieprzetartego 
Szlaku” są przeglądem teatralnym, 
podczas którego swoje umiejętności 
prezentują teatry osób niepełno-
sprawnych z Polski i zagranicy. W cza-
sie przerw pomiędzy spektaklami 
niepełnosprawni artyści, widownia, 
wolontariusze i organizatorzy wspólnie 
śpiewają piosenki, które nawiązują 
do tematyki cyklu „Nieprzetartego 
Szlaku” na dany rok.

Stowarzyszenie Nieprzetartego Szlaku
t +48 603 306 687
e michal.stanowski@gmail.com
i www.nieprzetartyszlaklublin.pl

Dzielnicowy Dom 
Kultury „Bronowice”
Swoje miejsce w obu placów-
kach Dzielnicowego Domu Kultury 

„Bronowice” mogą znaleźć wszyscy 
mieszkańcy osiedli Bronowice i Tatary: 
dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. 
Szczególną uwagę instytucja kieruje 
przede wszystkim na pracę z dziećmi 
i młodzieżą z uwzględnieniem ich 
rozwoju, zainteresowań i uzdolnień. 
Dom kultury obejmuje również opieką 
kulturalną ludzi dorosłych, proponując 
twórcze spędzanie czasu wolnego ze 
szczególnym uwzględnieniem aktywacji 
kulturalnej seniorów. DDK „Bronowice” 
kształtuje wzorce aktywnego uczestnic-
twa w kulturze i twórczego spędzania 
czasu wolnego przez dzieci, młodzież 
i dorosłych, przeciwdziałając izolacji 
kulturalnej i patologiom społecznym. 
Od 2013 roku DDK „Bronowice” jest 
jednym z trzech operatorów programu 

„Dzielnice Kultury”.

t +48 81 744 16 38 
e ddkbronowice@gmail.com  
i www.ddkbronowice.pl

Festiwal 
„tempus Paschale”

KWiecień – MAJ

W ramach Festiwalu od 1997 roku 
w zabytkowych lubelskich wnętrzach 
odbywają się koncerty muzyki daw-
nej z udziałem solistów i zespołów 
z kraju i z zagranicy. Program festiwalu 
poprzez prezentację arcydzieł muzyki 
dawnej, a także muzyki żydowskiej 
oraz rosyjskiej, podkreśla europejski 
wymiar dziedzictwa kulturowego 
Lublina. Organizatorzy, którym bliski 
jest duchowy wymiar kultury, organi-
zują festiwal w okresie paschalnym, 
prezentując wybitne dzieła muzyki reli-
gijnej. dzięki „tempus Paschale” muzy-
cy środowiska lubelskiego mają okazję 
współpracować ze ścisłą czołówką 
polskich instrumentalistów i śpiewa-
ków, dając tym samym świadectwo 
wysokiego poziomu własnych umiejęt-
ności. W programie festiwalu lokalność 
i polskość przenika się nieustannie 
z kontekstami europejskimi. Koncertom 
towarzyszą wystawy malarstwa.

Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua
t +48 81 743 26 30
i www.tempus-paschale.pl

Muszla Koncertowa
MAJ – WrzeSień

Muszla Koncertowa położona jest 
w pięknej scenerii zrewitalizowanego 
Ogrodu Saskiego znajdującego się 
w centrum miasta, tuż obok trzech 
lubelskich uniwersytetów, pomiędzy 
największymi dzielnicami Lublina. 
doskonała lokalizacja, zadaszona scena, 
widownia na ponad 1000 miejsc i zaple-
cze techniczne powodują, że Muszla 
Koncertowa jest idealnym miejscem 
do organizacji letniego wypoczynku 
dla mieszkańców naszego miasta. 
Koncerty, spektakle teatralne, projekcje 
filmowe, festyny rodzinne oraz wiele 
innych atrakcji to oferta dla całych 
rodzin, a dla wielu lublinian szansa na 
kontakt z teatrem, kinem autorskim czy 
muzyką poważną. celem działalności 
Muszli Koncertowej jest promowanie 
rodzinnego, kulturalnego i bezpiecznego 
modelu spędzania wolnego czasu.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 22 
e muszla@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl 

MUSZLA KONCERTOWA

dni Schulzowskie  
w Lublinie 

„Bruno4ever”
KWiecień – LiStOPAd

„Bruno4ever” to hasło, pod którym 
od niemal dziesięciu lat odbywają się 
w Lublinie wydarzenia poświęcone 
Brunonowi Schulzowi oraz schulzow-
skim inspiracjom w kulturze i sztuce. 
to międzynarodowe spotkania artystów, 
naukowców i pasjonatów, wystawy, 
spektakle, dyskusje, promocje książek, 
koncerty. część kwietniowo-lipcowa 
nawiązuje do urodzin pisarza, część 
listopadowa upamiętnia rocznicę jego 
śmierci. uczestnicy mają możliwość 
wyjazdu do drohobycza (ukraina), 
aby wziąć udział w programie artystycz-
nym „druga Jesień”, przygotowanym 
przez stronę ukraińską (koncerty, wysta-
wy, spektakle) oraz w spotkaniu ekume-
nicznym w miejscu tragicznej śmierci 
autora „Sklepów cynamonowych”.  

Stowarzyszenie Festiwal  
Brunona Schulza
t + 48 81 472 65 76
e grzeczuk@wp.pl 
i www.brunoschulzfestival.org 

Studencki 
Ogólnopolski 
Festiwal teatralny 

„Kontestacje”
KWiecień 

Myślą przewodnią festiwalu jest 
szeroko pojęta „kontestacja” zastanej 
rzeczywistości wraz z wszystkimi jej 
przejawami. Scena staje się prze-
strzenią, w której młodzi ludzie mają 
szansę wypowiedzieć swoje zdanie na 
każdy nurtujący ich temat, przedstawić 
alternatywne sposoby wyrażania siebie 
poprzez sztukę. Festiwal teatralny 

„Kontestacje” skierowany jest do ludzi 
niezależnych, poszukujących własnej 
drogi, krytycznych wobec zastanej 
rzeczywistości. Festiwal zdobył sobie 
wierną publiczność i z roku na rok staje 
się coraz bardziej znaczącym wydarze-
niem. daje doskonałe pole do dyskusji 
nad znaczeniem teatru alternatywnego, 
którego Lublin był zawsze ważnym 
ośrodkiem. „Kontestacje” gromadzą 
teatry działające w polskich środowi-
skach akademickich, nawiązując do tra-
dycji ruchu teatralnego w„chatce Żaka” 
z przełomu lat 70. i 80. oraz festiwalu 

„Studencka Wiosna teatralna”.

Akademickie centrum Kultury uMcS 
„chatka Żaka”

t +48 81 533 58 41
e kontestacje@ack.lublin.pl
i www.kontestacje.ack.lublin.pl
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Warsztaty Kultury
Miejska instytucja kultury powstała 
w efekcie podziału Centrum Kultury 
w Lublinie. Swój program Warsztaty 
Kultury budują poprzez praktykę 

„kultury czynnej”, tworząc ofertę dla 
odbiorców indywidualnych, którzy 
pragną aktywnie uczestniczyć w życiu 
kulturalnym i jednocześnie poszerzać 
swoją wiedzę. Warsztaty współpracują 
z wieloma krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami i organizacjami kultury ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy 
Wschodniej. Od 2013 roku są jednym 
z operatorów „Dzielnic Kultury” – 
programu skierowanego do mieszkańców 
Lublina, mającego na celu aktywizację 
i włączanie ich w działania kulturalne 
w dzielnicach. Warsztaty Kultury 
organizują liczne festiwale i imprezy, 
które już na stałe wpisały się w lubelskie 
życie kulturalne. Najważniejsze z nich 
to: Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, 
Carnaval Sztukmistrzów, Wschód Kultury 
Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, 
Festiwal „Solo Życia”.  

t +48 81 466 59 09 
e sekretariat@warsztatykultury.pl 
i www.warsztatykultury.pl

Wielokulturowy 
Lublin – Festiwal 
Kultur Mniejszości
MAJ

Wydarzenie artystyczno-edukacyjne, 
prezentujące wielość i bogactwo kul-
turowe Lublina. Wielokulturowy Lublin 
promuje tolerancję i dialog międzykul-
turowy poprzez działania o charakte-
rze edukacyjnym i kulturotwórczym, 
poprawiające jakość więzi społecznych 
i przełamujące istniejące stereotypy. 
daje możliwość spotkania różnych kul-
tur i obyczajów oraz tradycji wyznanio-
wych obecnych w Lublinie. ukazując ich 
żywotność i wkład w dzisiejsze życie 
kulturalne miasta, organizatorzy chcą 
podkreślić wartość i znaczenie tej róż-
norodności, która pozwala określać 
Lublin mianem miasta wielokulturowe-
go. Festiwal współorganizowany jest 
przez organizacje i instytucje reprezen-
tujące mniejszości narodowe, etniczne 
i wyznaniowe Lublina.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 51
e edukacja@ck.lublin.pl
i www.wielokulturowylublin.pl

Festiwal Literacki 
„Miasto Poezji”

MAJ

Lublin ze swoją atmosferą i tradycją 
stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów 
o poezji, spotkań z poetami, ale też do 
przeprowadzania różnorodnych działań 
społeczno-artystycznych populary-
zujących poezję. Miejscami spotkań, 
działań i zdarzeń związanych z poezją są 
zarówno sale uniwersytetów, bibliotek, 
domów kultury, jak i ulice, alejki parko-
we, place, przystanki autobusowe, szko-
ły, świątynie, galerie, kawiarnie, trolej-
busy... tradycją „Miasta Poezji” jest też 

„tatuowanie” chodników Lublina 
dziesiątkami wierszy. Organizatorom 
zależy, aby „Miasto Poezji” budowane 
było przez mieszkańców Lublina – stąd 
współpraca z wieloma środowiskami 
i osobami oraz szerokie ramy programo-
we pozwalające na spotkanie zarówno 
amatorów, jak i uznanych poetów i kry-
tyków. Jednym słowem „Miasto Poezji” 
ma swoją agorę, ale też liczne zaułki, 
pasaże, uliczki, prywatne mieszkania.

Ośrodek „Brama grodzka – teatr NN”
t +48 81 532 58 67
e miastopoezji@tnn.pl
i www.miastopoezji.pl

Most Kultury
czerWiec – SierPień

Most Kultury to interdyscyplinarny 
projekt wprowadzający działania 
artystyczno-animacyjne o charakte-
rze edukacyjnym w przestrzeń dotąd 
w ten sposób niewykorzystywaną. 
terenem wydarzeń jest zabytkowy most 
im. inżyniera Mariana Lutosławskiego 
na rzece Bystrzycy. Most, poza swoim 
wymiarem symbolicznym, obrazują-
cym ideę łączenia różnych środowisk, 
w dosłowny, topograficzny sposób 
łączy również cztery dzielnice Lublina: 
Śródmieście, Bronowice, Kośminek i za 
cukrownią. to właśnie do mieszkańców 
tych dzielnic adresowany jest program 
Mostu Kultury, przygotowywany przy 
współpracy z lokalną społecznością 
oraz radami dzielnic, rodzaj „lokalnego 
święta”. Historyczny most na trzy letnie 
miesiące staje się miejscem warsztatów, 
koncertów, wystaw, pokazów filmowych 
i kultowych już potańcówek. Wakacyjny 
program wydarzeń na Moście Kultury 
przyczynił się do kulturalnej aktywizacji 
i ożywienia tej części miasta, stając się 
popularnym miejscem spotkań i integra-
cji mieszkańców Lublina.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 22
e szymon.pietrasiewicz@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

Festiwal tradycji 
i Awangardy 
Muzycznej „Kody”
MAJ

Festiwal tradycji i Awangardy 
Muzycznej „Kody” powstał, aby łączyć 
i przenikać tradycję muzyki archaicz-
nej z nowoczesnymi poszukiwaniami. 
Współcześni kompozytorzy i muzycy 
improwizujący zarówno w formie, 
jak i środkach wyrazu niejednokrot-
nie nawiązują do archaicznych form 
dźwiękowych. zestawienie estetyki 
tradycyjnej i współczesnej tworzy nową 
jakość, gdy funkcja magiczna muzyki 
archaicznej spotyka się z funkcją este-
tyczną muzyki nowoczesnej. Na festi-
walu spotkają się wybitni muzycy, 
kompozytorzy muzyki współczesnej, 
przedstawiciele awangardowego jazzu, 
a także muzycy tradycyjni i twórcy 
rekonstruujący archaiczne tradycje 
muzyczne. Na „Kodach” wystąpili m. in.: 
Laurie Anderson, Bill Laswell, John zorn, 
Philip glass, Meredith Monk, evelyn 
glennie, iva Bittová, thurston Moore, 
Kronos Quartet.

Ośrodek Międzykulturowych 
inicjatyw twórczych „rozdroża”
t +48 81 466 61 67
e info@kody-festiwal.pl
i www.kody-festiwal.pl

Lubelskie Forum 
Sztuki Współczesnej 
im. Witolda 
Lutosławskiego
MAJ

Lubelskie Forum Sztuki Współcze-
snej im. Witolda Lutosławskiego to 
festiwal muzyki współczesnej  zaini-
cjowany przez profesor gabrielę Klauzę 
i Agnieszkę Kreiner. Jest organizowany 
corocznie przez Filharmonię Lubelską 
przy współpracy z uniwersytetem 
Marii curie-Skłodowskiej, Ogólno-
kształcącą Szkołą Muzyczną i i ii st. 
im. K. Lipińskiego oraz Szkołą Muzyczną 
i i ii st. im. t. Szeligowskiego w Lubli-
nie. Podczas festiwalu można usłyszeć 
dzieła Mistrza Lutosławskiego jak i inne 
utwory muzyki współczesnej, wykony-
wane zarówno przez uznanych artystów 
jak i muzyków młodego pokolenia.

Filharmonia Lubelska
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl
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Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN”
Miejska instytucja kultury. W reali-
zowanych programach nawiązuje do 
symbolicznego i historycznego znaczenia 
swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej 
też Bramą Żydowską: przejścia pomiędzy 
miastem chrześcijańskim i żydowskim, 
miejsca spotkania różnych kultur, trady-
cji i religii. Początkowo jego działalność 
ukierunkowana była na realizację autor-
skich przedstawień. W miarę upływu 
czasu twórcy Ośrodka zaczęli otwierać się 
na inne pozateatralne przedsięwzięcia 
o charakterze społecznym i edukacyj-
nym, daleko wykraczające poza sztukę. 
Wśród najważniejszych realizacji Teatru 
NN jest m. in. projekt „Historia mówiona”, 
który ma na celu zapis opowieści miesz-
kańców Lublina o wydarzeniach związa-
nych z miastem i historią Polski. Ośrodek 
jest także głównym organizatorem 
Lubelskich Spotkań Literackich „Miasto 
Poezji” – cyklu wydarzeń kulturalnych, 
których zasadniczym celem jest populary-
zacja poezji.

t +48 81 532 58 67 
e teatrnn@tnn.lublin.pl  
i www.teatrnn.pl

Słodko–gorzki 
Festiwal teatralny
czerWiec

Festiwal teatralny „Sąsiedzi” 
w 2013 roku przybrał nową formułę. 
Obecnie prezentuje dwa oblicza teatru 

– radosne i bolesne. W festiwalowym 
menu widzowie mogą znaleźć teatralne 
dania w dwóch smakach. Nurt „gorz-
ki” jest poszukiwaniem odpowiedzi 
na pytania dotyczące różnic poglądów 
we współczesnym świecie, wartości 
tradycji i tożsamości. Nurt „słodki” 
to odwołanie do radosnej strony teatru. 
Organizatorzy przedstawiają spektakle 
będące rozrywką z pogranicza teatru 
i cyrku, teatru muzycznego i tanecznego. 
Oprócz nich w ramach festiwalu odby-
wają się również projekcje filmowe oraz 
wieczory muzyczne w klubie festiwalo-
wym. Festiwal stał się swoistym pre-
zentem dla publiczności – na wszystkie 
wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

centrum Kultury w Lublinie
t⁄f +48 81 466 61 12
e ksenia@ck.lublin.pl
i www.festiwal-slodkogorzki.pl

Prezentacje 
Form Muzyczno-
teatralnych  
„dźwięki Słów”

czerWiec

Na program festiwalu składają 
się recitale i spektakle muzyczne. 
Prezentowane są arcydzieła, łączące 
muzykę z ambitnym tekstem, wysu-
blimowaną aranżacją i niepowtarzalną 
interpretacją. Jest to oferta wielobarw-
nego kalejdoskopu wielkich muzycz-
nych emocji. Muzyka przeprowadzana 
od subtelnego aranżu, podkreślanego 
dźwiękami wokalizy posiada wyrazisty 
ciężar dramaturgiczny i specyficzny 
ładunek emocjonalny i intelektualny. 
Jest to jednocześnie spotkanie różnych 
gatunków muzycznych łączących 
słowo i ekspresję aktorską balansujące 
na granicy rożnych kultur. Spotykają 
się zupełnie odmienne tempera-
menty muzyczne. Muzyka, którą 
można słuchać i widzieć jak teatralne 
przedstawienia.

Lubelski Salon Artystyczny – centrum 
Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 08
e irenabeata.m@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl
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Noc Kultury
czerWiec

Noc Kultury inspiruje do odkrycia 
klimatu miasta, ożywiając dziełami 
sztuki ulice, zaułki, dzielnice, miej-
sca nieznane i zapomniane, budząc 
w uczestnikach wrażliwość artystycz-
ną, zachęcając do czynnego udziału 
w życiu kulturalnym. Podczas Nocy 
Kultury wszystkie instytucje kulturalne 
oferują darmowy wstęp oraz specjalne 
atrakcje, a publiczność do rana space-
ruje po ulicach miasta. Najważniejszą 
sceną wydarzeń Nocy Kultury jest 
publiczna przestrzeń miejska, gdzie 
teatry o światowej renomie stają na 
równi z ulicznymi artystami, a muzyka 
symfoniczna przeplata się z jazzem, 
folkiem, rockiem i taneczną elektroniką. 
zdarzyć się może wszystko: koncerty 
na dachach budynków, na dziedzińcach 
i placach, performance i happeningi 
na skwerach i w zaułkach, instalacje 
plastyczne na głównej arterii miasta, 
spektakle w bramach czy fontannach 
miejskich, pokazy mody na schodach 
urzędowych gmachów i kino samocho-
dowe na parkingu ratusza. Wszystkie 
te wydarzenia co roku przyciągają dzie-
siątki tysięcy osób, zarówno mieszkań-
ców jak i turystów.

Warsztaty Kultury
t +48 81 533 08 18
e info@nockultury.pl
i www.nockultury.pl

NOC KULTURY

Letnie Forum tańca 
Współczesnego
czerWiec

Letnie Forum tańca Współczesnego 
to cykl prezentacji spektakli i warszta-
tów tańca uzupełnionych wykładami 
i pokazami filmowymi, adresowa-
nych do szerokiego grona odbiorców. 
Każdego roku tuż przed wakacjami 
artyści tańca z Polski lub zagrani-
cy prowadzą intensywne działania 
artystyczne i edukacyjne organizowa-
ne w różnych przestrzeniach miasta. 
dzięki bliskiemu spotkaniu ze sztuką 
tańca widzowie i uczestnicy warsz-
tatów mają możliwość zapoznania 
się z najnowszymi trendami w sztuce 
tańca oraz tajnikami pracy choreografa 
i jego grupy.

Lubelski teatr tańca – centrum Kultury 
w Lublinie
t +48 81 466 61 46  
e taniec@ck.lublin.pl
i www.ltt.art.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Organowy 

„Lublin – czuby”
czerWiec – PAździerNiK

Pomysł międzynarodowego festiwalu 
zrodził się jesienią 1995 roku, kiedy 
Jerzy Kulka wraz z księdzem ryszardem 
Jurakiem odbyli podróż do Monachium, 
a Lublin otrzymał niezwykle wartościo-
wy i unikalny instrument, na którym 
można wykonywać całą literaturę 
organową, od renesansu po współcze-
sność, od mistrzów włoskich, niemiec-
kich po kompozytorów francuskich. 
dzięki podjęciu wyzwania przez księdza 
proboszcza Parafii Świętej rodziny oraz 
pozyskaniu wytrawnego muzycznego 
menadżera roberta grudnia, w letnie 
dni w kościele na lubelskiej dzielnicy 
czuby pod palcami najwybitniejszych 
wirtuozów z Polski i zagranicy roz-
brzmiewa wspaniała muzyka organowa.

Parafia Świętej rodziny w Lublinie
t +48 81 526 51 31
e info@par.sw-rodziny.lublin.pl
i www.par.sw-rodziny.lublin.pl
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Ośrodek 
Międzykulturowych 
Inicjatyw Twórczych 
„Rozdroża”
Miejska instytucja kultury działająca 
w Lublinie od października 2008 roku. 
Wyrasta z istniejącej od początków lat 
dziewięćdziesiątych Fundacji „Muzyka 
Kresów”, która w archaicznej muzyce 
ludowej poszukuje źródłowego doświad-
czenia tradycji. Pasję zgłębiania źródeł 
naszej kultury ośrodek pragnie spotykać 
i zderzać z utopiami dwudziestowiecz-
nej awangardy – aby wyzwalać energię, 
jaką daje skojarzenie tradycji ze sztuką 
najnowszą, doprowadzać do twórczego 
iskrzenia między głosami przeszłości 
a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. 
Do cyklicznych wydarzeń kulturalnych 
realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” 
należą: Festiwal Tradycji i Awangardy 
Muzycznej „Kody” , Festiwal Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej „Otwarte 
Miasto” i Międzynarodowy Festiwal 
„Najstarsze Pieśni Europy”. 

t +48 81 466 61 67  
e rozdroza@rozdroza.com 
i www.rozdroza.com

Festiwal teatrów 
Niewielkich
LiPiec

Ogólnopolski festiwal monodramów 
o charakterze konkursowym. Podczas 
festiwalu przyznaje się nagrody dla 
najlepszych aktorów. Prezentacjom 
konkursowym towarzyszą zawsze 
spektakle zawodowych monodrami-
stów. Pomysłodawcą i komisarzem 
Festiwalu teatrów Niewielkich jest 
Henryk Kowalczyk, twórca alternatyw-
nego teatru Scena 6, a dziś instruktor 
w lubelskim Wojewódzkim Ośrodku 
Kultury. celem festiwalu jest inicjowa-
nie nowych działań z zakresu sztuki 
scenicznej (szczególnie w środowiskach, 
które na co dzień nie mają możliwości 
kontaktu z tego typu teatrem), podno-
szenie kompetencji kulturalnej społe-
czeństwa w zakresie wiedzy o teatrze 
oraz tworzenie warunków do rozwijania 
aktywności twórczej.

Wojewódzki Ośrodek Kultury
t +48 81 532 42 08
e ftn.lublin@gmail.com
i www.ftnlublin.wordpress.com

Wschód Kultury 
inne Brzmienia 
Art’n’Music Festival
LiPiec

Festiwal inne Brzmienia prezentuje 
najciekawsze oraz  najbardziej warto-
ściowe zjawiska muzyczne z  pogranicza 
różnych gatunków, nie zamykając się 
na jeden konkretny nurt muzyczny. 
Festiwal promuje ciekawych artystów 
zarówno w klimacie world music, reg-
gae, jazz, elektro, jak  również muzyki 
klasycznej czy rocka. inspiracją jest to, 
co znajduje się pomiędzy, gdzieś na 
styku gatunków, tradycji i wpływów 
kulturowych. Organizatorzy stawiają na 
oryginalność, wysoką jakość artystyczną 
oraz niezapomniane przeżycia este-
tyczne. do tej pory na scenach „innych 
Brzmień” wystąpili tacy artyści jak 
Morcheeba, tinariwen, Balkan Beat 
Box, Arrested development, ebo taylor, 
goldfrap, Asian dub Foundation czy 
tiger Lilies. Festiwalowi towarzyszy 
cykl debat o tożsamości europejskiej, 
a  także warsztaty, wystawy oraz spe-
cjalny program „Małe inne Brzmienia” 
przygotowany dla dzieci.

Warsztaty Kultury
t⁄f +48 81 533 08 18  
e innebrzmienia@warsztatykultury.pl 
i www.innebrzmienia.pl

Festiwal Sztuki 
w Przestrzeni 
Publicznej 

„Otwarte Miasto”
czerWiec – LiPiec

Lubelski festiwal „Otwarte Miasto” to 
jedna z ważniejszych prezentacji sztuki 
współczesnej w Polsce i największa 
tego typu wystawa na wschodzie Polski. 
Festiwal opiera się na idei uwolnienia 
dzieła sztuki od sterylnej i pozbawionej 
kontekstu przestrzeni muzeum, na 
rzecz zmiennego otoczenia miasta. 
Przez miesiąc artyści wydają swoje 
prace pod oceny i refleksje mieszkańców 
i turystów. Sztuka zostaje wystawiona 
zarówno na ulotne emocje przechod-
niów, jak i na zmienne warunki atmos-
feryczne. Wpisana w dziejowy kontekst 
i współczesne problemy przestrzeni 
miejskiej, staje się zarówno jej komen-
tarzem jak i kolejnym rozdziałem 
historii miasta. dodatkową wartością 
Festiwalu jest pełna dokumentacja 
realizacji artystów w formie katalogu 
sztuki aktualnej oraz realizacje trwałe.

Ośrodek Międzykulturowych  
inicjatyw twórczych „rozdroża”
t +48 81 466 61 67
e info@opencity.pl
i www.opencity.pl
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carnaval  
Sztukmistrzów
LiPiec

„carnaval Sztukmistrzów” to czas 
wielkich widowisk z pogranicza teatru 
i nowego cyrku w przestrzeni miasta. 
do miasta zjeżdżają artyści i mistrzo-
wie sztuki cyrkowej z całego świata, 
którzy oprócz magicznych, zapie-
rających dech w piersiach spektakli 
i widowisk prowadzą cykl warsztatów 
dla profesjonalistów oraz dla począt-
kujących adeptów tej dziedziny sztuki. 
W ramach imprezy odbywa się urban 
Highline Festival, czyli zawody w cho-
dzeniu po linie. Nazwa wydarzenia 
nawiązuje do postaci Sztukmistrza 
z Lublina – bohatera książki noblisty 
izaaka Bashevisa Singera. „carnaval 
Sztukmistrzów” jest największym 
i najważniejszym festiwalem sztuki 
nowego cyrku w tej części europy.

Warsztaty Kultury 
t +48 81 533 08 18 
e carnaval@warsztatykultury.pl 
i www.sztukmistrze.eu

Teatr Stary w Lublinie
Instytucja mieści się w najstarszym – 
po krakowskim Teatrze Starym – zacho-
wanym budynku teatralnym w Polsce. 
W obecnym kształcie Teatr Stary jest 
miejscem różnorodnych wydarzeń kul-
turalnych. Program działalności Teatru 
obejmuje zarówno spektakle teatralne 
jak i koncerty, spotkania, debaty, 
a także specjalny program artystyczno-

-edukacyjny dla dzieci. Placówka ma cha-
rakter interdyscyplinarny, konfrontujący, 
dynamiczny i edukacyjny. Podstawowym 
celem działania Teatru jest prowadzenie 
działalności w zakresie upowszechniania 
kultury, wspierania twórczości artystycz-
nej i edukacji kulturalnej.

t +48 81 466 59 25 
e info@teatrstary.eu 
i www.teatrstary.eu

Międzynarodowe 
Spotkania 
Folklorystyczne 
im. ignacego 
Wachowiaka
LiPiec

Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne są najstarszym lubel-
skim festiwalem, w którym każdego 
roku uczestniczą zespoły z całego 
świata. impreza zaliczana jest do naj-
ważniejszych tego typu przedsięwzięć 
w kraju. Spotkania organizowane są pod 
auspicjami ciOFF – międzynarodowej 
organizacji festiwali folklorystycznych 
i sztuki ludowej. W imprezie uczestniczą 
naprzemiennie co roku zespoły dorosłe 
i dziecięce. W programie znajdują się 
parady uliczne, koncerty w Lublinie, 
Nałęczowie i innych miejscowościach 
Lubelszczyzny, oraz specjalne koncerty 
dla dzieci z lubelskiego dziecięcego 
Szpitala Klinicznego. Podczas Spotkań 
mają miejsce warsztaty taneczne 
i muzyczne, podczas których młodzi 
artyści uczą się polskiej muzyki i tańców 
ludowych oraz narodowych.

zespół Pieśni i tańca ,,Lublin”  
im. W. Kaniorowej
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl
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WYDARZENIA

CENTRALNY PLAC ZABAW

centralny  
Plac zabaw
SierPień

centralny Plac zabaw to interdyscypli-
narny projekt, który poprzez zaanga-
żowanie różnych środowisk miejskich, 
tworzy atrakcyjną przestrzeń dla 
rozmaitych działań artystycznych, ani-
macyjnych, edukacyjnych, sportowych. 
Służyć one mają integracji oraz pro-
pagowaniu i rozwijaniu kreatywnego, 
produktywnego, aktywnego spędzania 
czasu, połączonego z edukacją kultu-
ralną i artystyczną. Obszarem projektu 
jest teren przy centrum Kultury w 
Lublinie, Plac im. Lecha Kaczyńskiego, 
z przylegającymi do niego placami 
zabaw, oraz oryginalnie zaaranżowany 
Wirydarz instytucji. Każdy może włą-
czyć się do prowadzonych tam działań 
animacyjnych, pokazów, warsztatów, 
projekcji, koncertów i imprez dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
centralny Plac zabaw to łatwo dostęp-
na alternatywa dla dotychczasowego, 
rutynowego spędzania wolnego czasu, 
jak i okazja do rozwoju osobistego dzię-
ki możliwości korzystania z twórczych 
zabaw i przedsięwzięć edukacyjnych, 
artystycznych i sportowych.

centrum Kultury w  Lublinie 
t +48 81 466 61 09 
e impresariat@ck.lublin.pl 
i www.ck.lublin.pl

Jarmark Jagielloński
SierPień

Jarmark Jagielloński to wydarzenie 
artystyczno-kupieckie, które w swojej 
formule łączy prezentację wyrobów 
rękodzielniczych i rzemieślniczych 
twórców tradycyjnych, m. in. z Polski, 
ukrainy i Białorusi, oraz bogaty pro-
gram wydarzeń kulturalnych. Jarmark 
Jagielloński swoją ideą nawiązuje do 
słynnych Jarmarków Lubelskich, które 
na przełomie XV i XVi wieku były jed-
nym z najbardziej znanych handlowych 
wydarzeń międzynarodowych. Podczas 
Jarmarku istotną rolę odgrywają 
widowiska artystyczne i historyczne. 
Nierozłączną częścią Jarmarku są wie-
czorne koncerty zespołów folkowych 
przyciągające tysiące uczestników 
oraz tradycyjne potańcówki na świe-
żym powietrzu.

Warsztaty Kultury
t +48 81 533 08 18
e biuro@jarmarkjagiellonski.pl
i www.jarmarkjagiellonski.pl

Festiwal „Solo Życia”
SierPień

Festiwal promuje utalentowanych, 
młodych muzyków z całej europy, 
poprzez umożliwienie im debiutu sce-
nicznego. Aby wziąć udział w Festiwalu, 
należy nagrać wymyśloną przez siebie 
partię solową, zagraną na dowolnym 
instrumencie do nagranego wcze-
śniej podkładu muzycznego. Komisja 
po przesłuchaniu solówek dokonuje 
wyboru wykonawców, którzy swoje 
umiejętności prezentują na koncercie 
finałowym. Podczas imprezy występują 
najlepsi polscy instrumentaliści w róż-
nych kategoriach muzyki rozrywkowej. 
Festiwal zwieńczony jest koncertem 
gwiazdy oraz jam session. zwycięzca 
konkursu otrzymuje cenne nagrody 
ufundowane przez największe firmy 
muzyczne w Polsce, ma swój reci-
tal w następnej edycji „Solo Życia”, 
a w myśl umów zawartych z organizato-
rami innych festiwali występuje na nich 
jako jedna z gwiazd. dla uczestników 
festiwal stał się niejednokrotnie prze-
pustką do kariery scenicznej.

Warsztaty Kultury
Stowarzyszenie Solo Życia
t +48 81 533 08 18 
e info@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl
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MEETING OF STYLES

Meeting of Styles
SierPień

„Meeting of Styles” to Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Muralu (graffiti), 
którego główną ideą jest ukazanie 
graffiti jako jednego z rozwijających 
się kierunków sztuki w przestrzeni 
publicznej. zgodnie z koncepcją marki 

„Lublin – Miasto inspiracji”, miasto 
promuje wszelkie przedsięwzięcia 
wspierające kreatywność i aktywność 
młodych ludzi. Sukces wcześniejszych 
edycji „Meeting of Styles” dowodzi, 
że w Lublinie jest duże zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju wydarzenia, 
a niezwykle prężnie działające lokalne 
środowisko osób zainteresowanych 
sztuką graffiti co roku zwiększa 
jej zasięg i sprawia, że program jest 
coraz bardziej różnorodny i ciekawy.

Marketing Miasta Lublin
Magnifiko
e marketing@lublin.eu
i www.facebook.com 
 /MeetingOfStylesPoland

europejski  
Festiwal Smaku
WrzeSień

europejski Festiwal Smaku z wielkim 
sukcesem pokazuje wielokulturowość 
i dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny. 
to też największe kulinarne święto 
regionu, które przyciąga wyjątkowym 
połączeniem wydarzeń kulturalnych 
z tradycją lubelskiej kuchni. to wspa-
niała okazja do odpoczynku i zapozna-
nia się z rozmaitymi dobrodziejstwami 
Lubelszczyzny. Organizatorzy chcą, 
aby goście zatrzymali się na chwilę, 
zwolnili i zastanowili się nad ota-
czającymi ich smakami i zapachami. 
Naładowani pozytywną atmosferą roz-
maitych potraw turyści wrócą do swo-
ich domów wypoczęci i zadowoleni. 
znakiem rozpoznawczym festiwalu 
jest bogaty program kulturalny, między 
innymi koncerty muzyki bałkańskiej 
i ukraińskiej, wystawy i wernisaże, kon-
kursy i warsztaty sztuki kulinarnej.

Stowarzyszenie Kresowa 
Akademia Smaku
t +48 605 848 848
e waldek.sulisz@gmail.com
i www.europejskifestiwalsmaku.pl

EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU

Międzynarodowy 
Festiwal „Andrzej 
Nikodemowicz – 
czas i dźwięk”
WrzeSień

celem festiwalu jest prezentacja 
najwartościowszych zjawisk i tendencji 
w polskiej i światowej kulturze muzycz-
nej, ze szczególnym wskazaniem dzieł 
profesora Andrzeja Nikodemowicza, 
jednego z czołowych, żyjących twór-
ców muzyki sakralnej, Honorowego 
Obywatela Miasta Lublin. istotę muzyki 
Nikodemowicza stanowi charakte-
rystyczna kontemplacyjność natury 
religijnej, intensywna ekspresja, fak-
turalna gęstość i różnorodność materii 
dźwiękowej, także ewolucyjny typ 
narracji i swoiste zapatrzenie w tradycję 
dawnych epok. Po wczesnych kompo-
zycjach, o cechach neoromantycznych 
(wpływy Karola Szymanowskiego 
i Aleksandra Skriabina), kompozy-
tor odwołał się do estetyki muzyki 
XX wieku, m. in. dodekafonii i sonory-
zmu. W Międzynarodowym Festiwalu 

„Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk” 
występują wybitni muzycy z wielu 
krajów europy.

towarzystwo Muzyczne im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie
t⁄f +48 81 532 84 19
e society@wieniawski.lublin.pl
i www.wieniawski.lublin.pl
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Galeria Labirynt
Galeria w dużej mierze kontynuuje profil 
ukształtowany przez długoletniego 
dyrektora Andrzeja Mroczka – pre-
zentując klasykę sztuki współczesnej 
i twórczość artystów związanych z jego 
programem, podtrzymując badawcze 
spojrzenie na współczesność i szuka-
jąc uniwersalnych wartości w sztuce. 
Stąd też Galeria stara się być uważnym 
obserwatorem przemian zachodzących 
na polu sztuki oraz aktywnym i otwar-
tym na nowe zjawiska uczestnikiem 
procesów artystycznych. W jej progra-
mie powraca sztuka performance, która 
staje się równie istotna jak program 
wystawienniczy. Galeria Labirynt jest 
miejscem odkrywania sztuki i przeży-
wania z nią przygody. Patronujący jej 
labirynt jest rozumiany jako metafora 
sztuki współczesnej, uporu w poko-
nywaniu przeszkód i ciekawości tego, 
co poza zasięgiem wzroku.

t +48 81 466 59 20 
e galeria@labirynt.com 
i www.labirynt.com

Performance 
Platform Lublin
PAździerNiK

W programie festiwalu praktyka arty-
styczna jest równie ważna jak teoria 
sztuki i edukacja. Oprócz pokazów 
sztuki performance odbywają się 
tu także warsztaty, wykłady, dyskusje, 
wystawy, prezentacje multimedialne 
i projekcje filmów. Festiwal zbliża 
publiczność i artystów, aktywizuje 
odbiorców pod kątem indywidualnej 
ekspresji – uczestnicy warsztatów mają 
możliwość skonfrontowania swojej 
wrażliwości wizualnej z publicznością. 
Jednym z jego założeń jest prezentacja 
różnorodnych dróg, strategii i kierun-
ków w ramach sztuki performance. 
W Performance Platform biorą udział 
artyści pochodzący z wielu, nieraz bar-
dzo odległych krajów, należący do róż-
nych generacji – zarówno uznani już kla-
sycy jak i młodzi twórcy. Szerokość 
perspektyw i rozpiętość doświadczeń 
sprawia, że odbiorca otrzymuje nie-
zwykle bogaty i aktualny obraz sztuki 
performance w Polsce i na świecie.

Fundacja Sztuki Performance
galeria Labirynt
t⁄f +48 81 466 59 20
e perfound@gmail.com
i www.performanceplatform.pl

Międzynarodowy 
Festiwal „Najstarsze 
Pieśni europy”
PAździerNiK

Podczas festiwalu „Najstarsze Pieśni 
europy” prezentowane są najstar-
sze muzyczne świadectwa kultury 
tradycyjnej z różnych regionów 
europy. W dotychczasowych edycjach 
uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów 
śpiewaczych i liczni soliści z Albanii, 
Białorusi, estonii, Litwy, Łotwy, Polski, 
rosji, ukrainy, Słowacji, Serbii i Włoch. 
Archaiczne pieśni, których korzenie 
nierzadko sięgają czasów przedchrze-
ścijańskich, wykonują zarówno wiekowi 
strażnicy wiejskiej tradycji, jak i młodzi 
artyści z miasta, którzy podjęli trud 
rekonstrukcji dawnych technik śpiewa-
nia i ocalenia ginących pieśni. Festiwal 
jest okazją do posłuchania nielicznych 
żywych lub ożywionych przez etnomu-
zykologów pieśni ocalałych na krańcach 
europy. Każdą edycję „Najstarszych 
Pieśni europy” poprzedzają wnikliwe 
badania etnomuzykologiczne, prowa-
dzone wspólnie z ośrodkami naukowymi 
z wielu krajów. Festiwalowi towarzyszy 
nauka tradycyjnych tańców z różnych 
regionów europy podczas Nocy tańca, 
a także wystawy, pokazy filmów, dysku-
sje i wykłady.

Ośrodek Międzykulturowych inicjatyw 
twórczych „rozdroża”
t +48 81 466 59 89
e info@npe-festiwal.com
i www.npe-festiwal.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „NAJSTARSZE PIEŚNI EUROPY”

Festiwal  
„Konfrontacje 
teatralne”
PAździerNiK

Festiwal został powołany do życia 
w roku 1996 przez przedstawicieli 
lubelskiego środowiska teatral-
nego związanego wcześniej z ideą 

„Konfrontacji Młodego teatru”– Janusza 
Opryńskiego, Leszka Mądzika, 
Włodzimierza Staniewskiego i tomasza 
Pietrasiewicza. Pierwotnie artyści 
tworzyli radę Programową. Kolejne 
edycje festiwalu były autorską propozy-
cją Komisarzy Artystycznych. Obecnie 
program festiwalu tworzony jest przez 
Janusza Opryńskiego, który konfrontuje 
ze sobą różne formy i tradycje teatralne. 
W ramach festiwalu prezentowane są 
dokonania najciekawszych osobowości 
teatralnych, które przedstawiają nowe 
sposoby rozumienia teatru. Program 
główny uzupełniony jest o „showcase 
lubelski”, czyli prezentację lubelskiego 
środowiska teatralnego. „Konfrontacje” 
to także szereg imprez towarzyszą-
cych: cykl filmowy „Kino Konfrontacji”, 
koncerty „Muzycznych Konfrontacji 
Nocą”, wystawy w„galerii Konfrontacji”, 
spotkania i debaty.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 19/20
e konfrontacje@ck.lublin.pl
i www.konfrontacje.pl
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MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA TEATRóW TAńCA

Międzynarodowe 
Spotkania teatrów 
tańca
LiStOPAd

Festiwal zainicjowany w 1997 roku, 
obecnie jest jednym z najbardziej 
liczących się festiwali sztuki tańca 
w Polsce i w europie. ideą Spotkań 
jest wzajemne poznanie i wymiana 
doświadczeń oraz inspiracja odmien-
nością kulturową pomiędzy Polską 
i krajami europy Środkowo-Wschodniej, 
europy zachodniej oraz innymi 
częściami świata. twórcy Spotkań 
podkreślają uniwersalny wymiar 
wydarzenia, przypominając, że taniec 
współczesny jest szczególnym medium 
porozumienia – sztuką w pełni demo-
kratyczną, doskonale przekazującą 
emocje wzbogacone mocnym ładun-
kiem intelektualnym. celem kolejnych 
edycji jest prezentacja najciekawszych 
propozycji artystycznych prezentowa-
nych przez profesjonalne teatry tańca 
z całego świata, jak i promocja polskich 
artystów poszukujących możliwości 
prezentacji i dyskusji. Spotkania służą 
także wymianie doświadczeń i wza-
jemnych inspiracji artystów z różnych 
dziedzin sztuki.

Lubelski teatr tańca – centrum Kultury 
w Lublinie
t⁄f +48 81 466 61 46 
e taniec@ck.lublin.pl
i www.dancefestival.lublin.pl

Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Studenckiej 
i turystycznej 

„Bakcynalia”
LiStOPAd

„Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Studenckiej i turystycznej „Bakcynalia” 
jest jednym z legendarnych festiwali 
piosenki studenckiej. Festiwal, znany 
wcześniej pod nazwą epidemia Piosenki 
turystycznej „Bakcynalia”, ma wie-
loletnią historię. Był niegdyś obok 
łódzkiej „yapy”, gdańskiej „Bazuny” 
i Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie jedną z najbar-
dziej znanych w Polsce imprez prezentu-
jących kulturę studencką. Występowali 
tu wszyscy najpopularniejsi artyści koń-
ca lat 70., 80. i początku lat 90. Festiwal 
został reaktywowany w 2007 roku 
po kilkunastu latach przerwy. Obecnie 
festiwal odbywa się regularnie w AcK 
uMcS „chatka Żaka”. Obejmuje koncert 
konkursowy – umożliwiający młodym 
wykonawcom z Lublina i kraju prezen-
tację swoich osiągnięć przed szerszą 
publicznością – oraz koncerty zaproszo-
nych gwiazd festiwalu, a także impre-
zy towarzyszące – wystawy, pokazy 
slajdów, jam session.

Akademickie centrum Kultury  
„chatka Żaka” uMcS

t +48 503 503 207
e b.bracha@poczta.umcs.lublin.pl 
i www.bakcynalia.art.pl

Ogólnopolski 
Festiwal Fantastyki 

„Falkon”
LiStOPAd

„Falkon” to jeden z największych 
konwentów fantastycznych w Polsce, 
co roku gromadzący znacznie ponad 
tysiąc uczestników. Jest to impreza 
kulturalna o profilu związanym z tym 
wszystkim, co mieści się w pojęciu 

„fantastyka”. Podczas trzech dni kon-
wentu trwają nieprzerwanie prelekcje, 
dyskusje, konkursy, turnieje, pokazy 
i inne atrakcje. Najważniejszą i wyróż-
niającą Falkon cechą jest to, że wszyscy 
jego uczestnicy uczą się, bawią posze-
rzają swoje horyzonty, tworząc jedyne-
go rodzaju wspólnotę, pełną kolorytu, 
a jednocześnie złączoną wspólną ideą 
pogłębiania własnych zainteresowań. 
celem konwentu jest propagowanie 
utrwalanie wśród młodzieży i doro-
słych zainteresowań związanych 
z szeroko pojętą fantastyką, przez 
którą organizatorzy rozumieją przede 
wszystkim literaturę, film, sztukę 
oraz gry fantastyczne.

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki 
„cytadela Syriusza”

e info@falkon.co 
i www.falkon.co

chatka Blues 
Festiwal
PAździerNiK

chatka Blues Festiwal to dwa dni 
koncertów, na których prezentują się 
oryginalne i cenione zespoły bluesowe 
prezentujące zarówno akustycznego 
jak i elektrycznego bluesa. W latach 
ubiegłych w ramach Festiwalu wystę-
powali: JJ Band, Osły, Magda Piskorczyk, 
the river, Przytuła i Kruk, Highway, 
Karolina cygonek, gienek Loska Band, 
Harmonijkowy Atak, Szulerzy, Bogdan 
Szweda & easy rider. W 2011 roku 
gwiazdą Festiwalu był Alvon Johnson 
z Kalifornii a w 2012 roku Max Vatutin 
trio z ukrainy. celem Festiwalu jest pro-
mocja muzyki bluesowej, a także promo-
cja zespołów prezentujących ten rodzaj 
muzyki. chatka Blues Festiwal odbywa 
się od 2010 roku w AcK uMcS „chatka 
Żaka” w Lublinie.

Fundacja Absolwentów uMcS 
AcK uMcS „chatka Żaka”
t 607 508 730
e info@chatkablues.pl 
i www.chatkablues.pl 
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Zespół Pieśni i Tańca 
„Lublin”  
im. Wandy Kaniorowej
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej stanowi ewenement artystyczno-

-organizacyjny nie tylko wśród polskich grup 
folklorystycznych, ale i na europejskim rynku 
tego gatunku sztuki. Powstał w 1948 roku, 
jako jeden z pierwszych zespołów folklory-
stycznych po II wojnie światowej. Dziś jest 
instytucją, w ramach której działa szereg 
grup tanecznych, posiadających w swym 
repertuarze wszystkie polskie tańce naro-
dowe i wiele tańców regionalnych opraco-
wanych przez znakomitych choreografów. 
ZPiT „Lublin” jest kulturalnym ambasado-
rem naszego kraju i regionu, podróżującym 
po całym świecie, aby prezentować polski 
folklor ludziom zamieszkującym niemalże 
wszystkie kontynenty. Zespół jest laureatem 
wielu nagród, w tym nagród Ministra Kultury, 
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw 
Zagranicznych, Wojewody i Prezydenta 
Lublina. W 2008 roku został uhonorowany 
prestiżową Nagrodą im. Oskara Kolberga 

„Za zasługi dla kultury ludowej”.

t +48 81 532 78 43 
e kaniorowcy@lublin.net.pl 
i www.zpit.lublin.pl

ukraina  
w centrum Lublina
LiStOPAd

Festiwal „ukraina w centrum Lublina” 
to przegląd współczesnej kultury 
ukraińskiej. Podczas koncertów prezen-
towane są różnorodne style i interpre-
tacje, nowe i ciekawe projekty formacji 
znanych na ukrainie. Przedstawienia 
teatralne, przeglądy filmów, wystawy 
i warsztaty artystyczne stały się tradycyj-
nymi elementami festiwalu. regularnie 
odbywają się również: konkurs wiedzy 
o ukrainie dla uczniów, turniej piłkarski 
o Puchar Przyjaźni oraz wycieczki po 
Lublinie szlakiem miejsc związanych 
z ukrainą. celem festiwalu jest prezen-
tacja ciekawych i oryginalnych trendów 
we współczesnej kulturze ukraińskiej 
oraz promocja polsko-ukraińskiego dialo-
gu międzykulturowego.

Fundacja Kultury duchowej Pogranicza
t⁄f +48  669 207 678 
e ukrainawlublinie@gmail.com 
i www.ukrainawcentrumlublina.com

Międzynarodowy 
Festiwal Młodego 
Kina „Pełny Metraż”
LiStOPAd

„Pełny Metraż” to festiwal poświęcony 
wyłącznie pełnometrażowym filmom 
kina niezależnego. Filmy takie to zjawi-
sko szczególne. realizowane są przez 
pasjonatów przede wszystkim z auten-
tycznej potrzeby wypowiedzi za pomocą 
języka filmu. Powstają w oparciu o ory-
ginalne scenariusze twórców, dzięki 
temu stają się szczerym i ważnym 
głosem pokoleniowym młodych ludzi. 
Organizatorzy są przekonani, że filmowy 
pełny metraż skłania twórców do peł-
niejszej, przemyślanej wypowiedzi 
na naprawdę istotne tematy. Widownię 
zaś zmusza do głębszego skupie-
nia się namyśli i przesłaniu filmów. 
Stąd pomysł, aby stworzyć miejsce, 
gdzie można zaprezentować te filmy 
publiczności tak, by twórca – poprzez 
swój film – mógł w komfortowych 
warunkach spotkać się z widzem.

Kinoteatr Projekt – centrum Kultury 
w Lublinie
t +48 81 466 61 21
e kinoteatrprojekt@o2.pl
i www.kinoteatrprojekt.pl
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Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Ludowej „Mikołajki 
Folkowe”
grudzień

Najstarszy i jeden z największych 
w Polsce festiwali prezentujących 
muzykę inspirowaną folklorem, odby-
wający się od 1991 roku. celem imprezy 
jest popularyzacja kultury tradycyjnej 
we wszystkich jej przejawach, głów-
nie poprzez prezentację twórczych 
przekształceń muzycznego folkloru. 
Artyści działający w tym nurcie, przy 
użyciu współczesnych środków tworzą 
swobodne i odbiegające od schema-
tów interpretacje ludowych źródeł. 
rezultatem jest oryginalna nowocze-
sna muzyka, która zachowuje jedno-
cześnie tradycyjne wartości folkloru. 
dzięki ciekawej i różnorodnej propozycji 
repertuarowej oraz towarzyszącej 
festiwalowi atmosferze folkowego 
święta, „Mikołajki” zdobyły sobie 
opinię ważnego wydarzenia kulturalne-
go oraz jednego z najbardziej interesu-
jących i prestiżowych przeglądów tego 
rodzaju muzyki w Polsce.

Orkiestra św. Mikołaja
Akademickie centrum Kultury uMcS 

„chatka Żaka”
t⁄f +48 81 533 32 01 w. 114
e mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl
i www.mikolajki.folk.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Jazzowy 

„Jazz Bez”
grudzień

Międzynarodowy Festiwal Jazzowy 
„Jazz Bez” jest przedsięwzięciem reno-

mowanym, dobrze znanym w środowi-
sku muzycznym polskim i ukraińskim 
od 2001 roku. Festiwal zdobył uznanie 
zarówno artystów, jak i publiczności, 
zyskując opinię imprezy prezentującej 
najlepsze wzorce współczesnej muzyki 
improwizowanej, przyczyniając się 
w ten sposób do budowania bezpo-
średnich polsko-ukraińskich kontaktów 
kulturalnych, w tym tworzenia mię-
dzynarodowych formacji muzycznych. 
Festiwal organizowany był początkowo 
we Lwowie i Przemyślu, stopniowo 
obejmując kolejne miasta polskie 
i ukraińskie, a od 2010 roku odbywa się 
również w Lublinie.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 00 
e fundacja@transkultura.org
i www.ck.lublin.pl

Teatr im. Hansa 
Christiana Andersena
Lubelski Teatr im. H. Ch. Andersena 
jest miejską instytucją kultury powołaną 
do prowadzenia działalności artystycz-
nej, edukacji i wychowania przez sztukę 
(szczególnie dzieci i młodzieży). To teatr 
konsekwentnie wprowadzający nową 
dramaturgię i nie bojący się różnorodno-
ści tematycznej ani mieszania konwen-
cji, syntetyczny teatr poetycki oparty 
na korczakowskim myśleniu, że „dziecko 
to też człowiek”. Teatr wraz ze swoimi 
spektaklami gościł na międzynarodowych 
scenach, m. in. w Czechach, na Słowacji, 
na Węgrzech, w Rumunii, Rosji, Serbii, 
Chorwacji, Niemczech, Włoszech, w Grecji, 
Danii, Austrii, Pakistanie, Japonii i Francji. 
Jest laureatem wielu nagród, spośród 
których najważniejsze to: nagroda 
specjalna na Biennale Sztuki dla Dziecka, 
Złoty Medal na festiwalu w Warnie, 
nagroda za „Opowieści z Królestwa Lailonii 
dla dużych i małych” na Ogólnopolskim 
Festiwalu we Wrocławiu.

t +48 81 532 16 28 
e info@teatrandersena.pl 
i www.teatrandersena.pl
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Miejska Biblioteka 
Publiczna  
im. Hieronima 
Łopacińskiego
Publiczna biblioteka miejska służy zaspo-
kajaniu oświatowych, kulturalnych i infor-
macyjnych potrzeb mieszkańców miasta 
Lublina oraz realizuje zadania określone 
w ustawie o bibliotekach. Biblioteka 
jest pierwszym miejscem spotkania lubli-
nian z kulturą. Sieć biblioteczna MBP obej-
muje 39 filii zlokalizowanych na terenie 
całego miasta. W jej ramach funkcjonuje 
33 placówek ogólnych, 4 szpitalne, 1 ze 
zbiorami fonicznymi oraz multimedialna 
biblioteka Biblio. Przy ponad połowie 
filii funkcjonują oddziały dla dzieci. 
Biblioteka prowadzi szeroką działal-
ność kulturalno-oświatową – organizuje 
wernisaże, wystawy literackie, prelekcje, 
spotkania autorskie i koncerty. Prowadzi 
także lekcje biblioteczne, zajęcia pla-
styczne oraz poranki i wieczory baśniowe 
dla najmłodszych.

t +48 81 466 62 00  
e mbp@mbp.lublin.pl  
i www.mbp.lublin.pl

Festiwal  
Bożego Narodzenia
grudzień

Festiwal Bożego Narodzenia nawiązuje 
do tradycji świątecznej szopki, żywego 
miejsca tętniącego muzyką wspólnego 
kolędowania. Jest to próba stworzenia 
niepowtarzalnego klimatu i przywołania 
magii Świąt w centrum Lublina. Szopka 
Bożonarodzeniowa każdego roku 
powstaje w nowej aranżacji, a miasto 
zostaje udekorowane kolorową, świą-
teczną iluminacją oraz choinkami. Przez 
kilka grudniowych dni można poczuć 
świąteczną atmosferę w scenerii lubel-
skiego Starego Miasta. tradycyjnie uro-
czyste otwarcie Festiwalu następuje 
podczas organizowanej przez Ojców 
dominikanów Wigilii Starego Miasta. 
Przed Bazyliką Ojców dominikanów 
w szopce odbywają się zabawy i konkur-
sy dla dzieci oraz świąteczne koncerty 
popularnych wykonawców.

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin
Klasztor OO. dominikanów w Lublinie 
t +48 728 429 926 
e furta.lublin@dominikanie.pl 
i www.lublin.dominikanie.pl

Sylwester Miejski
31 grudNiA

Stałe miejsce w kalendarzu lubelskich 
imprez zajmuje Sylwester Miejski. 
Jak co roku mieszkańcy Lublina wspól-
nie witają Nowy rok w centrum Lublina 
m.in. na Placu Litewskim. Na wszyst-
kich którzy chcą spędzić sylwestrową 
noc na świeżym powietrzu czekają nie-
zwykłe atrakcje: koncerty muzycznych 
gwiazd, występy kabaretów, taneczna 
muzyka serwowana przez uznanych 
dj-ów. Na poprzednich edycjach wystą-
piły m. in. zespoły Brathanki, Big day, 
czerwone gitary, Bajm, zakopower, 
Kayah. co roku o północy przedstawi-
ciele władz miasta składają wszystkim 
życzenia noworoczne, a sylwestrowe 
niebo rozświetla pokaz sztucznych ogni.

centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 00 
e sekretariat@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl
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MieJSKie iNStytucJe KuLtury

ceNtruM KuLtury W LuBLiNie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin 
t +48 81 466 61 00  
e sekretariat@ck.lublin.pl 
i www.ck.lublin.pl

dzieLNicOWy dOM KuLtury 
„BrONOWice”
ul. Krańcowa 106, 20-328 Lublin
t +48 81 744 16 38
e ddkbronowice@gmail.com
i www.ddkbronowice.pl

dzieLNicOWy dOM KuLtury „WęgLiN”
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

gALeriA LABiryNt
ul. Popiełuszki 5, 20–052 Lublin
t +48 81 466 59 20 
e galeria@labirynt.com 
i www.labirynt.com

MieJSKA BiBLiOteKA PuBLiczNA 
iM. HierONiMA ŁOPAcińSKiegO
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
t +48 81 466 62 00 
e mbp@mbp.lublin.pl
i www.mbp.lublin.pl

OŚrOdeK „BrAMA grOdzKA  
– teAtr NN”
ul. grodzka 21, 20-112 Lublin
t +48 81 532 58 67
e teatrnn@tnn.lublin.pl
i www.teatrnn.pl

OŚrOdeK MiędzyKuLturOWycH 
iNicJAtyW tWórczycH „rOzdrOŻA”
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
t +48 81 466 61 67
e rozdroza@rozdroza.com
i www.rozdroza.com

WArSztAty KuLtury
ul. grodzka 5a, 20-112 Lublin
t 48 81 466 59 09
e sekretariat@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl

teAtr iM. HANSA cHriStiANA 
ANderSeNA
ul. dominikańska 1, 20-111 Lublin
t +48 81 532 16 28
e info@teatrandersena.pl
i www.teatrandersena.pl

teAtr StAry W LuBLiNie
ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu 
i www.teatrstary.eu

zeSPóŁ PieŚNi i tAńcA „LuBLiN” 
iM. WANdy KANiOrOWeJ
ul. i Armii Wojska Polskiego 3, 
20-078 Lublin
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl

MArSzAŁKOWSKie iNStytucJe 
KuLtury

ceNtruM SPOtKANiA KuLtur
al. racławickie 8, 20-037 Lublin
t + 48 533 334 142
e biuro@spotkaniakultur.com
i www.spotkaniakultur.com

FiLHArMONiA  
iM. HeNryKA WieNiAWSKiegO
(siedziba tymczasowa)
ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
t +48 81 531 51 20 
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

MuzeuM LuBeLSKie
ul. zamkowa 9, 20-117 Lublin
t +48 81 532 17 43
e kancelaria@muzeumlubelskie.pl
i www.muzeumlubelskie.pl

MuzeuM WSi LuBeLSKieJ
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
t +48 81 533 85 13
e skansen@skansen.lublin.pl
i www.skansen.lublin.pl

OŚrOdeK PrAKtyK teAtrALNycH 
„gArdzieNice”
ul. grodzka 5a, 20-112 Lublin
t +48 81 532 98 40
e office@gardzienice.art.pl
i www.gardzienice.org

teAtr iM. JuLiuSzA OSterWy
ul. gabriela Narutowicza 17, 
20-004 Lublin
t +48 81 532 29 35
e info@teatrosterwy.pl
i www.teatrosterwy.pl

teAtr MuzyczNy 
(siedziba tymczasowa)
ul. grenadierów 13, 20-331 Lublin
t +48 81 532 76 13
e sekretariat@teatrmuzyczny.eu
i www.teatrmuzyczny.eu

WOJeWódzKA BiBLiOteKA PuBLiczNA 
iM. HierONiMA ŁOPAcińSKiegO
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
t +48 81 528 74 00
e info@poczta.wbp.lublin.pl
i www.wbp.lublin.pl

WOJeWódzKi OŚrOdeK KuLtury
ul. dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
t +48 81 532 42 08 
e info@wok.lublin.pl 
i www.wok.lublin.pl

MŁOdzieŻOWe dOMy KuLtury

MŁOdzieŻOWy dOM KuLtury  
„POd AKAcJą”
ul. grodzka 11, 20-112 Lublin
t +48 81 532 27 40
e sekretariat@mdk.lublin.pl
i www.mdk.lublin.pl

MŁOdzieŻOWy dOM KuLtury Nr 2
ul. Bernardyńska 14a, 20-950 Lublin
t +48 81 532 08 53
e sekretariat@mdk2.lublin.pl
i www.mdk2.lublin.pl

SPóŁdzieLcze dOMy KuLtury  
i KLuBy OSiedLOWe

dOM KuLtury „BŁONie” SM „czuBy”
ul. dragonów 2, 20-554 Lublin
t +48 81 527 47 00 

dOM KuLtury LuBeLSKieJ 
SPóŁdzieLNi MieSzKANiOWeJ
ul. Wallenroda 4a, 20-607 Lublin
t +48 81 743 48 29

dOM KuLtury „Łęgi” SM „czuBy”
ul. tatarakowa 28, 20-541 Lublin
t +48 503 376 633 

dOM KuLtury „rutA” SM „czuBy”
ul. różana 8, 20-538 Lublin
t +48 81 463 70 30 

dOM KuLtury „SKArPA”
ul. Przytulna 4, 20-534 Lublin
t +48 81 527 46 48

dzieLNicOWy dOM KuLtury 
„czecHóW”
ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin
t +48 81 741 99 11

KLuB OSiedLOWy „MiNiAturA” 
SM„czecHóW”
ul. Śliwińskiego 1, 20-861 Lublin
t +48 81 741 27 73

KLuB OSiedLOWy „NiePOdLegŁOŚci” 
rSM „MOtOr”
ul. tumidajskiego 2, 20-247 Lublin
t +48 81 747 21 82

KLuB OSiedLOWy „OdeON”  
PSM „KOLeJArz”
ul. Okrzei 4, 20-128 Lublin
t +48 81 747 20 95

KLuB OSiedLOWy „PrzyJAźNi”  
rSM „MOtOr”
ul. Przyjaźni 13, 20-314 Lublin
t +48 81 746 18 00

KLuB OSiedLOWy źródŁO 
SM iM. W. z. NAŁKOWSKicH
ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin
t + 48 81 443 43 03

iNNe

AKAdeMicKie ceNtruM KuLtury 
uMcS „cHAtKA ŻAKA”
ul. radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
t +48 81 533 32 01
e ack.lublin@gmail.com
i www.ack.lublin.pl

PAńStWOWe MuzeuM NA MAJdANKu
ul. droga Męczenników Majdanka 67, 
20-325 Lublin
t +48 81 710 28 21
e sekretariat@majdanek.eu
i www.majdanek.eu
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teKSty
instytucje, organizatorzy, Wydział Kultury urządu Miasta Lublin

redAKcJA
Wydział Kultury urzędu Miasta Lublin

FOtOgrAFie
Mateusz Borny (s. 22)
tomasz Bylina (s. 2)
robert grablewski (s. 2, 12, 19)
Wojtek Kornet (s. 20)
tomasz Kulbowski (okładka, s. 12, 18, 27)
Wojciech Pacewicz (s. 26)
Marcin Pietrusza (s. 16)
robert Pranagal (s. 17)
Maciej rukasz (s. 2, 6, 8, 9, 11, 15, 23, 28, 31, 33, 35)
Jacek Scherer (s. 21)
emilia Siwiec (s. 24)
ignacy tokarczyk (s. 2 )
Bartek Żurawski (s. 8)

Wykorzystano materiały z archiwów Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, 
Marketingu Miasta Lublin oraz instytucji i organizatorów.

LAyOut i SKŁAd 
KAMuzi - Kamila Bartuzi-Monaghan

druK
drukarnia Janter

iSBN 978-83-62997-50-3 

OBRAZ ZIEMNY JAROSŁAWA KOZIARY

OPrAcOWANie KAtALOgu



Wydział Kultury
Urząd Miasta Lublin

ul. Złota 2, 20-112 Lublin
t  +48 81 466 37 00 
e  kultura@lublin.eu

Więcej informacji o wydarzeniach 
kulturalnych odbywających się 
w Lublinie oraz lubelskich instytucjach 
kultury znajduje się na portalu 
kultura.lublin.eu


