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Portret Miasta



Szanowni Państwo,
Lublin to miasto kultury i inspiracji, w którym rocznie odbywają 
się tysiące wydarzeń artystycznych. Zdefiniowane w Strategii 
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 zjawiska kreujące inspiracje 
naszego miasta, określają istotne obszary życia Lublina i jego 
mieszkańców. Jest to szczególnie ważne w przededniu tak 
znamienitego jubileuszu, jakim jest rocznica 700-lecia nadania 
prawa miejskiego magdeburskiego.

Rok 2017, kiedy przypada Wielki Jubileusz Lublina, jest 
wyjątkową szansą zintegrowania tożsamości miasta 
i wyznaczenia drogowskazu jego rozwoju dla kilku następnych 
pokoleń. Jest to data symbolicznej „nowej lokacji” miasta, która 
pozwoli połączyć i wnieść w kolejny wiek rozwoju Lublina nasze 
wielowiekowe dziedzictwo i międzynarodową pozycję. Obchody 
jubileuszu 700-lecia miasta oraz realizowane z tej okazji już 
od 2014 roku projekty, ukazują wyobrażenia mieszkańców 
o Lublinie pielęgnującym europejską tradycję i gotowym 
do wejścia w nowy etap swojej historii.

Jestem przekonany, że niniejsza publikacja przybliży Państwu 
bogactwo wydarzeń kulturalnych odbywających się w naszym 
mieście. Wierzę, że w ramach obchodów jubileuszu lokacji 
miasta mieszkańcy Lublina po raz kolejny pokażą swoją cenną 
aktywność i spontanicznie włączą się w oddolne inicjatywy. 
Z pewnością każdy znajdzie ofertę kulturalną odpowiadającą 
indywidualnym oczekiwaniom i zainteresowaniom.

dr Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

STYCZEŃ — GRUDZIEŃ

Bitwa o kulturę 
Bitwa o literaturę
Cotygodniowy cykl otwartych dla publicz-
ności spotkań, który powstał z przekonania 
jego pomysłodawcy i pierwszego kuratora 
Krzysztofa vargi, że „to, co nam zagraża 
w najbliższym czasie to nie meteoryt czy 
globalne ocieplenie albo brak ropy nafto-
wej, ale śmierć literatury i kultury w wyniku 
zastąpienia jej zwykłą rozrywką”. Spotkania 
poświęcone są tematom budowanym wo-
kół premier literackich, aktualnych zjawisk 
i fenomenów, jakie obserwujemy w kul-
turze. Do rozmów zapraszani są zarówno 
wybitni pisarze, jak i osobistości z szeroko 
rozumianej kultury lubelskiej i ogólnopol-
skiej, którzy próbują nazwać i pomagają 
zrozumieć zachodzące procesy. Wszystkie 
spotkania są dostępne on-line na stronie 
video.teatrstary.eu

Teatr Stary w Lublinie
t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu
i www.teatrstary.eu

STYCZEŃ — GRUDZIEŃ

Spis Treści
Cykl „Spis Treści” to zaproszenie do 
wspólnego słuchania i  rozmawiania o  li-
teraturze. gośćmi spotkań są ludzie sce-
ny, którzy opowiadają i prezentują swój 
literacki „Spis Treści”. Utwory im bliskie, 
ważne dla ich osobistej i artystycznej bio-
grafii. O swoich literackich „spisach treści” 
opowiadali m.in. Irena Jun, Stanisława 
Celińska, Jan Peszek, Beata fudalej, Natalia 
Sikora, Małgorzata hajewska-Krzysztofik, 
Katarzyna groniec, Agnieszka glińska, 
Dorota Segda, grażyna Szapołowska, 
Marcin Bosak, Joanna Szczepkowska, 
Ewa Skibińska, Ewa Konstancja Bułhak, 
Maja Komorowska, Dorota Landowska, 
Stanisław Brudny, Sandra Korzeniak, Anna 
Seniuk. Pomysłodawcą i kuratorem cyklu 
jest Mateusz Nowak. 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

Centrum Kultury 
w Lublinie
Centrum Kultury jest instytucją otwartą, 
prezentującą całe spektrum wydarzeń ar-
tystycznych, nieograniczającą się do ściśle 
określonych, niezmiennych obszarów. Aby 
dotrzeć do jak najszerszego grona odbior-
ców i spełnić oczekiwania mieszkańców 
Lublina, program Centrum Kultury obejmuje 
zarówno wydarzenia zaliczane do tzw. ma-
instreamu (głównego nurtu), jak również 
do kultury niezależnej/offowej. Centrum 
Kultury jest organizatorem festiwali te-
atralnych, muzycznych, filmowych, spo-
śród 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

LUTY

Died Moroz 
Convention
Died Moroz Convention to autorski projekt 
Roberta Kuśmirowskiego i Rafała Chwały 
polegający na spotkaniu muzyków oraz 
publiczności w mroźnej, zimowej scenerii 
Lublina. Impreza mająca charakter arty-
stycznego „zwołania”, swoją zerową edy-
cję miała 22 stycznia 2010 roku w Muszli 
Koncertowej Ogrodu Saskiego. Died Moroz 
Convention jest czymś wyjątkowym, taka 
formuła nie była dotąd wykorzystywana. 
Wydarzenie ma być z  jednej strony swo-
istym testem wytrzymałości zarówno dla 
artystów jak i nowych technologii, z drugiej 
zaś przywróceniem nieco już zapomnianych 
idei gościnności, otwartości i symboliczne-
go spotkania „człowieka z człowiekiem”. 
Spektrum muzyczne natomiast już dziś 
jest bardzo szerokie: od tradycyjnych, pier-
wotnych brzmień po nowoczesną muzykę 
alternatywną.

Robert Kuśmirowski, Rafał Chwała
t +48 600 422 113
e r.chwała@gmail.com

LUTY — MARZEC

Studenckie 
Konfrontacje 
filmowe
Studenckie Konfrontacje filmowe to prze-
gląd najciekawszych osiągnięć światowego 
kina odbywający się w sali widowiskowej 
Akademickiego Centrum Kultury UMCS 
„Chatka Żaka”. Jego ideą jest prezenta-
cja filmów nagrodzonych na najważniej-
szych światowych festiwalach, zdobywców 
Złotych globów, Złotych Palm w Cannes 
czy Oscarów. Jednocześnie jednym z zało-
żeń Konfrontacji jest stanowienie alterna-
tywy wobec silnie komercyjnego repertuaru 
naszych kin. Wszystkie tytuły Konfrontacji 
pojawiają się w Lublinie po raz pierwszy, 
a większość z nich także po raz pierwszy 
w Polsce. Impreza, która przyciąga tłumy 
miłośników kina, bardzo szybko wpisała się 
w pejzaż najważniejszych wydarzeń kultu-
ralnych Lublina. Twórcą i autorem progra-
mu 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

LUTY — MARZEC

Międzynarodowy 
festiwal Braci 
Wieniawskich
Bracia henryk i  Józef Wieniawscy to wy-
bitne postacie nie tylko polskiej, ale 
i światowej muzyki klasycznej. O warto-
ści kunsztu kompozytorskiego i  instru-
mentalnego henryka Wieniawskiego nie 
trzeba przypominać. Postać młodszego 
z braci – Józefa – zdaje się być jednak nieco 
przykryta kurzem czasu. Międzynarodowy 
festiwal Braci Wieniawskich jest więc swo-
istym memento, hołdem złożonym tym 
dwóm wybitnym muzykom – peanem na 
ich cześć, a także okazją do zapoznania się 
z twórczością zarówno Braci Wieniawskich, 
jak i innych wybitnych kompozytorów oraz 
wykonawców muzyki światowej klasy.

filharmonia im. henryka Wieniawskiego 
w Lublinie 
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

Centralny Plac Zabaw
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Dzielnicowy Dom 
Kultury „Węglin”
Miejska instytucja kultury powstała w wy-
niku współpracy mieszkańców dzielnicy 
Węglin Północny i władz miasta. DDK 
„Węglin” tworzy atrakcyjną ofertę eduka-
cji artystycznej dla osób w każdym wieku, 
prezentuje dokonania twórców, promuje 
talenty, buduje program twórczego spę-
dzania wolnego czasu – odpowiadając na 
potrzeby środowiska lokalnego i współpra-
cując przy tworzeniu oferty kulturalnej ze 
społecznością lokalną, w atmosferze wza-
jemnego poznania i zrozumienia. W swo-
jej ofercie ma kilkadziesiąt form warszta-
towych i kilkanaście cykli tematycznych, 
m.in.: „Peryferia”, „Spis Treści” czy „Kiosk 
ze sztuką”. Działania edukacyjne mają swo-
ją kontynuację w prezentacjach tego, co 
najciekawsze we współczesnej kulturze. 
Realizacji wszystkich działań przyświeca 
idea kultury jako zjawiska integrującego 
ludzi i pola indywidualnych, świadomych 
wyborów. W 2016 roku DDK „Węglin” ob-
chodzi 5-lecie swojej działalności. Instytucji 
powierzono zadanie utworzenia nowego 
miejsca na kulturalnej mapie Lublina, które 
również powstało z inicjatywy mieszkań-
ców. Od października 2015 roku działalność 
rozpoczął Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby 
Południowe”. DDK „Węglin” jest także jed-
nym z operatorów „Dzielnic Kultury” – miej-
skiego programu rozwoju kultury, którego 
celem jest zwiększenie potencjału kultural-
nego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina.

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

MARZEC — KWIECIEŃ

Lubelski festiwal 
Piosenki Autorskiej 
i Poetyckiej im. 
Jacka Kaczmarskiego 
„Metamorfozy 
Sentymentalne”
„Metamorfozy Sentymentalne” to przegląd 
piosenki autorskiej i poetyckiej poświęco-
ny pamięci i  twórczości wielkiego barda 
polskiej estrady – Jacka Kaczmarskiego. 
festiwal ma na celu popularyzację poezji 
śpiewanej, a także promowanie indywidu-
alnych twórców. „Metamorfozy...” to wy-
darzenie w całości 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”. 

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

MARZEC — KWIECIEŃ

festiwal 
„Tempus Paschale” 
Od 1997 roku w ramach festiwalu, w za-
bytkowych lubelskich wnętrzach odbywają 
się koncerty muzyki dawnej z udziałem 
solistów i zespołów z kraju i zagranicy. Jest 
to jedyne w regionie wydarzenie, skupia-
jące się na promowaniu muzyki dawnej. 
Program festiwalu „Tempus Paschale” 
podkreśla europejski wymiar dziedzictwa 
kulturalnego Lublina poprzez prezentację 
arcydzieł muzyki dawnej, a także muzyki 
żydowskiej oraz rosyjskiej. Szczególną uwa-
gę zwraca się na duchowy wymiar kultury, 
organizując festiwal w okresie paschalnym 
i prezentując wybitne dzieła muzyki religij-
nej. Dzięki festiwalowi muzycy środowiska 
lubelskiego mają okazję współpracować 
ze ścisłą czołówką polskich instrumen-
talistów i śpiewaków, dając tym samym 
świadectwo wysokiego poziomu umiejęt-
ności własnych. W programie festiwalu lo-
kalność i polskość przenika się nieustannie 
z kontekstami europejskimi.

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

LUTY — GRUDZIEŃ

harmonie 
Starego Miasta
„harmonie…” ukazują twórczość muzycz-
ną w bogatym kontekście kultury polskiej 
i  światowej, promują tradycję i  nowo-
czesność, szerokie spektrum gatunków 
i form, technik i praktyk wykonawczych. 
Przywołują wielowiekową tradycję Lublina 
– miasta urodzin henryka Wieniawskiego, 
genialnego skrzypka, kompozytora i pe-
dagoga, miejsca na styku Wschodu 
i Zachodu, gdzie od wieków krzyżowały 
się nurty muzyczne i tendencje artystycz-
ne, mieszały obyczaje i religie. Muzyczną 
scenę „harmonii Starego Miasta” stano-
wią niezwykłej urody wnętrza Bazyliki oo. 
Dominikanów przy ul. Złotej 9, Trybunału 
Koronnego i Kamienicy Wieniawskich przy 
Rynku 17. Koncerty adresowane są do róż-
nych grup wiekowych, mieszkańców miasta 
– centrum i przedmieść, do wszystkich, któ-
rym bliska jest idea dialogu poprzez sztukę, 
do turystów z kraju i ze świata. „harmonie 
Starego Miasta” promują utalentowanych 
artystów młodej generacji - laureatów 
wielu znaczących konkursów muzycznych 
w kraju i za granicą. Podkreślają bogactwo 
różnorodności kulturowej Lublina.

Towarzystwo Muzyczne im. henryka 
Wieniawskiego w Lublinie
t +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

Dzielnice Kultury: LubARTowska.

Dzielnice Kultury: 4 Smaki.
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Dzielnicowy Dom 
Kultury „Bronowice”
Oferta DDK skierowana jest do osób 
w każdym wieku, od najmłodszych (gru-
pa 0-3) do najstarszych (Projekt Senior). 
Odbywają się tu koncerty znanych wyko-
nawców, ale i uczniów szkół muzycznych, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją arty-
styczną drogę. Zespoły taneczne osiąga-
ją sukcesy w konkursach - począwszy od 
tych o zasięgu regionalnym, a kończąc na 
tych o zasięgu międzynarodowym. galeria 
Krańcowa i galeria w Pasażu dają możli-
wość poznania artystów, którzy zasłynęli 
już niejednokrotnie nawet poza granicami 
kraju, a zajęcia plastyczne i galeria Mała 
pozwalają obok Wielkich, rozwijać się tym 
młodszym. Nie zabrakło także rękodzie-
ła, kawiarenek krawieckich, wikliniarstwa, 
a także w pełni profesjonalnej i nowocze-
snej pracowni MediaLab. DDK i dwie filie 
to łącznie ponad 1250m² powierzchni do 
działań kulturalnych.

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

MARZEC — KWIECIEŃ

Wielkopostne 
śpiewanie
Czas Wielkiego Postu to okres szczególny 
dla wszystkich chrześcijan. 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 od-
bywają się w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu w Bazylice oo. Dominikanów pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika na lubel-
skim Starym Mieście. Koncerty uświetniają 
swoimi 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

MARZEC — GRUDZIEŃ

Lublin Blues Session
Lublin Blues Session to całoroczny projekt 
muzyczny o charakterze edukacyjno-arty-
stycznym w ramach którego od 2011 roku 
odbywają się koncerty i warsztaty muzycz-
ne. Celem projektu jest edukacja kulturalna 
i artystyczna oraz propagowanie działań, 
zjawisk i przedsięwzięć związanych z blu-
esem. Organizatorem tych wydarzeń jest 
fundacja Obszar Działań Artystycznych 
(ODA) z Lublina. W latach ubiegłych, w ra-
mach Lublin Blues Session, warsztaty i wy-
kłady prowadzili: Karo glazer, Artur Lesicki, 
Sonia Lachowolska, Bartek łęczycki, Jacek 
Jaguś, Romek Puchowski. Organizowane 
były także liczne koncerty i  jam sessions, 
m.in.: „Ogródki Bluesowe”; koncert z oka-
zji „Dnia Bluesa”; koncert świąteczny - 
„Rockowe Opłateczki”.

fundacja Obszar Działań 
Artystycznych (ODA)
t +48 607 508 730
e fundacjaoda@gmail.com 
i www.scenabluesowa.lublin.pl

KWIECIEŃ

Międzynarodowy 
Przegląd 
Teatrów Osób 
Niepełnosprawnych 
„Spotkania Artystów 
Nieprzetartego 
Szlaku”
„Spotkania Artystów Nieprzetartego 
Szlaku” są przeglądem teatralnym, pod-
czas którego swoje umiejętności prezentują 
teatry osób niepełnosprawnych z Polski 
i  zagranicy. W  czasie przerw pomiędzy 
spektaklami niepełnosprawni artyści, 
widownia, wolontariusze i organizatorzy 
wspólnie śpiewają piosenki, które nawią-
zują do tematyki cyklu „Nieprzetartego 
Szlaku” na dany rok.

fundacja Nieprzetartego Szlaku
Michał Stanowski
t +48 603 306 687
e nieprzetartyszlak@gmail.com
i www.nieprzetartyszlak.eu

Ogólnopolski festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”

festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Warsztaty Kultury 
w Lublinie
Miejska instytucja kultury, której nazwa 
definiuje cele, jakie przed sobą stawia. Swój 
program Warsztaty Kultury budują poprzez 
praktykę „kultury czynnej”, tworząc ofertę 
dla odbiorców indywidualnych, którzy pra-
gną aktywnie uczestniczyć w życiu kultural-
nym jednocześnie poszerzać swoją wiedzę. 
Od 2013 roku Warsztaty są jednym z opera-
torów „Dzielnic Kultury” – programu skiero-
wanego do mieszkańców Lublina, mającego 
na celu aktywizację i włączanie ich w dzia-
łania kulturalne w dzielnicach. Instytucja 
współpracuje także z wieloma krajowymi 
i zagranicznymi instytucjami i organizacja-
mi kultury ze szczególnym uwzględnieniem 
Europy Wschodniej. W centrum zaintere-
sowania Warsztatów leży ponadto użycie 
nowych technologii dla edukacji kultural-
nej i promocji dziedzictwa kulturowego. 
Warsztaty Kultury organizują liczne festi-
wale, imprezy, które już na stałe wpisały się 
w lubelskie życie kulturalne. Najważniejsze 
z nich to: Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, 
Carnaval Sztukmistrzów i Wschód Kultury 
Inne Brzmienia Art’n’Music festival.

t +48 81 533 08 18
e sekretariat@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl

KWIECIEŃ

Lublin Jazz festiwal
Lublin Jazz festiwal to wydarzenie arty-
styczne, prezentujące różnorodność form 
współczesnej muzyki jazzowej. Od pierw-
szej edycji organizatorzy zapraszają arty-
stów reprezentujących różnorodne nurty 
i style muzyczne. Podejmują również wiele 
działań, które tworzą przestrzeń poświęco-
ną szeroko pojętej edukacji oraz integracji 
środowiska jazzowego. W ramach festiwalu 
do tej pory wystąpili m.in. Tomasz Stańko, 
John Scofield, The Ex, Ken vandermark, 
Dave Dougla, hamid Drake, Mikołaj 
Trzaska, Marcin Masecki, Jazzanova, Ravi 
Coltrane Quartet, Satoko fujii Orchestra, 
Jimi Tenor & Kabu Kabu, Manu Katché, 
Chicago Underground Duo.

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

KWIECIEŃ

Ogólnopolski 
festiwal Piosenki 
Artystycznej 
„Wschody”
O g ó l n o p o l s k i  f e s t i w a l  P i o s e n k i 
Artystycznej „Wschody ” to konkurs, 
w którym mogą wziąć udział soliści stoją-
cy u progu kariery, amatorzy lub profesjo-
naliści z całego kraju. Ideą przeglądu jest 
propagowanie niebanalnej muzyki i wy-
szukiwanie nowych talentów. Zwyczajowo 
gwiazdami festiwalu są wokaliści uznanych 
zespołów ze swoimi solowymi projektami. 
Dotychczas podczas zwieńczającego festi-
wal Koncertu galowego wystąpili: hubert 
„Spięty” Dobaczewski, wokalista zespołu 
Lao Che, Piotr Rogucki z zespołu COMA 
oraz Katarzyna Nosowska. Organizatorzy 
odświeżają perspektywę na piosenkę, 
w której mądre słowo spotyka się z dobrym 
dźwiękiem, a „mainstream” dogaduje się 
z „offem”. Dlatego Wschody uświetniają 
występy muzyków z ciekawym zapleczem 
słowno-dźwiękowym uzupełnionym o oso-
bowość czy przekaz, które przyciągają i nie 
pozostawiają wątpliwości co do określania 
ich „artystami”.

fundacja Absolwentów UMCS
Akademickie Radio Centrum
t +48 662 941 946
e biuro@wschodyfestiwal.pl
i www.wschodyfestiwal.pl

KWIECIEŃ — LISTOPAD

Dni Schulzowskie 
w Lublinie 
„Bruno4ever”
„Bruno4ever” to hasło, pod którym od nie-
mal dziesięciu lat odbywają się w Lublinie 
wydarzenia poświęcone Brunonowi 
Schulzowi oraz schulzowskim inspiracjom 
w kulturze i sztuce. To międzynarodowe 
spotkania artystów, naukowców i pasjo-
natów, wystawy, spektakle, dyskusje, pro-
mocje książek, koncerty. Część kwietniowo-
lipcowa nawiązuje do urodzin pisarza, zaś 
edycja listopadowa upamiętnia rocznicę 
jego śmierci. Uczestnicy mają możliwość 
wyjazdu do Drohobycza (Ukraina), aby 
wziąć udział w programie artystycznym 
„Druga Jesień”, organizowanym przez 
stronę ukraińską (koncerty, wystawy, 
spektakle) oraz w spotkaniu ekumenicz-
nym w miejscu tragicznej śmierci autora 
„Sklepów cynamonowych”.

Stowarzyszenie festiwal Brunona Schulza
e grzeczuk@wp.pl
i www.brunoschulzfestival.org

Lublin Jazz festiwal
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Ośrodek „Brama 
grodzka – Teatr NN”
Miejska instytucja kultury. W realizowa-
nych programach nawiązuje do symbo-
licznego i historycznego znaczenia swo-
jej 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 charak-
terze społecznym i edukacyjnym, daleko 
wykraczające poza sztukę. Wśród najważ-
niejszych realizacji Teatru NN jest m. in. 
projekt „historia mówiona”, który ma na 
celu zapis opowieści mieszkańców Lublina 
o  wydarzeniach związanych z  miastem 
i historią Polski. Ośrodek jest także głów-
nym organizatorem Lubelskich Spotkań 
Literackich „Miasto Poezji” – cyklu wyda-
rzeń kulturalnych, których zasadniczym 
celem jest popularyzacja poezji.

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

MAJ

festiwal Tradycji 
i Awangardy 
Muzycznej „Kody”
festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej 
„Kody” powstał, aby łączyć i przenikać tra-
dycję muzyki archaicznej z nowoczesnymi 
poszukiwaniami. Współcześni kompozyto-
rzy i muzycy improwizujący, zarówno w for-
mie, jak i środkach wyrazu, niejednokrotnie 
nawiązują do archaicznych form dźwię-
kowych. Zestawienie estetyki tradycyjnej 
i współczesnej tworzy nową jakość, gdy 
funkcja magiczna muzyki archaicznej spo-
tyka się z funkcją estetyczną muzyki nowo-
czesnej. Występując obok siebie, pokazują 
ich zbliżenie i przenikanie. Na festiwalu 
spotykają się wybitni muzycy, kompozyto-
rzy muzyki współczesnej, przedstawiciele 
awangardowego jazzu, a także muzycy tra-
dycyjni 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, Bang On A Can, Cocorosie, 
David Lang.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża”
t + 48 81 466 61 68
e info@kody-festiwal.pl
i www.kody-festiwal.pl

MAJ

Studencki 
Ogólnopolski 
festiwal Teatralny 
„Kontestacje”
Studencki Ogólnopolski festiwal Teatralny 
„Kontestacje” od 2005 roku organizowa-
ny jest przez studentów zrzeszonych przy 
Akademickim Centrum Kultury „Chatka 
Żaka”. gromadzi teatry działające w pol-
skich środowiskach akademickich i  na-
wiązuje do tradycji lubelskiej alternatywy 
teatralnej. Wydarzenie nigdy nie posiadało 
formy konkursowej – są to raczej spotkania 
mające na celu zainteresowanie teatrem 
szerszej publiczności akademickiej i nie tyl-
ko. Myślą przewodnią festiwalu jest szero-
ko pojęta „kontestacja” zastanej rzeczywi-
stości wraz ze wszystkimi jej przejawami. 
Nazwa stanowi jednocześnie swego rodza-
ju ideę programową – „Kontestacje”, a więc 
krytyczne spojrzenie na rzeczywistość ota-
czającą artystów, sprzeciw, a wręcz bunt 
wobec ogólnie przyjętych norm i wartości, 
ukazanie teatru jako medium mogące-
go najpełniej wyrazić ten bunt. festiwal 
Teatralny „Kontestacje” skierowany jest do 
ludzi niezależnych, poszukujących własnej 
drogi, krytycznych wobec powszechnych 
wartości. festiwal zdobył sobie wierną pu-
bliczność i z roku na rok staje się wydarze-
niem coraz ważniejszym. Daje doskonałe 
pole do dyskusji nad znaczeniem teatru 
alternatywnego, którego Lublin jest waż-
nym ośrodkiem już od lat 70.

Akademickie Centrum Kultury UMCS 
„Chatka Żaka”
fundacja „Borówek 27” 
t +48 506 536 747 
e  kontestacje@gmail.com
i www.kontestacje.ack.lublin.pl

Studencki Ogólnopolski festiwal Teatralny „Kontestacje”
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MAJ — CZERWIEC

festiwal Lubelskie 
Spotkania Literackie 
„Miasto Poezji”
festiwal Lubelskie Spotkania Literackie 
„Miasto Poezji” odbywa się od 2008 roku. 
Stał się płaszczyzną do rozmów o poezji, 
spotkań z poetami, ale też różnorodnych 
działań społeczno-artystycznych popu-
laryzujących poezję. festiwal odbywa się 
w  wielu miejscach: na uniwersytetach, 
w szkołach, bibliotekach, domach kultury, 
domach pomocy społecznej, świetlicach 
terapeutycznych, świątyniach, kawiar-
niach, w otwartych przestrzeniach mia-
sta, podwórkach, ale także w Internecie. 
Charakterystycznym rysem festiwalu 
jest jego uspołecznienie – w programie 
znajdują się dziesiątki spotkań z poetami 
i poezją w mieszkaniach prywatnych (pro-
gram „Mieszkania Poezji”) oraz inicjatywy 
w przestrzeni miasta podejmowane przez 
mieszkańców (działanie „Terytoria Poezji”). 
festiwalowi towarzyszy Nagroda „Kamień” 
przyznawana wybitnym poetom, a jej lau-
reatami są: Ryszard Krynicki, Julia hartwig, 
Tomasz Różycki, Piotr Matywiecki, 
Andrzej Sosnowski, Marcin świetlicki, 
Jacek Podsiadło.

Ośrodek „Brama grodzka – Teatr NN”
t +48 81 534 52 33 
e miastopoezji@tnn.pl
i www.miastopoezji.pl 

MAJ

Wielokulturowy 
Lublin
festiwal różnorodności kulturowej współ-
czesnego Lublina. Promuje tolerancję i dia-
log międzykulturowy poprzez działania 
o charakterze edukacyjnym i kulturotwór-
czym, mające wysoką wartość artystyczną. 
Zamiarem organizatorów jest, by prezenta-
cje wpłynęły na poprawę jakości więzi spo-
łecznych i przełamały istniejące stereotypy. 
Daje możliwość spotkania różnych kultur 
i obyczajów oraz tradycji wyznaniowych 
obecnych w Lublinie. Ukazując ich żywot-
ność oraz wkład w dzisiejsze życie kultu-
ralne miasta, organizatorzy chcą podkreślić 
wartość i znaczenie tych różnorodności, 
które pozwalają określać Lublin mianem 
miasta wielokulturowego. festiwal współ-
organizowany jest przez lubelskie organiza-
cje i instytucje reprezentujące różne kultury 
i wyznania.

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

MAJ

forum Witolda 
Lutosławskiego 
„Most”
forum Witolda Lutosławskiego „Most” to 
festiwal muzyki współczesnej, zainicjowany 
przez profesor gabrielę Klauzę i Agnieszkę 
Kreiner. Jest organizowany corocznie przez 
filharmonię Lubelską przy współpracy 
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, 
Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. 
im. K. Lipińskiego oraz Szkołą Muzyczną 
I  i  II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie. 
Podczas forum można usłyszeć dzieła 
Mistrza Lutosławskiego, jak i inne utwory 
muzyki współczesnej, wykonywane zarów-
no przez uznanych artystów, jak i muzyków 
młodego pokolenia.

filharmonia im. henryka Wieniawskiego 
w Lublinie 
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

festiwal Lubelskie Spotkania Literackie „Miasto Poezji”
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CZERWIEC

Prezentacje 
form Muzyczno-
Teatralnych 
„Dźwięki Słów”
Prezentacje form Muzyczno-Teatralnych 
„Dźwięki Słów” to festiwal, podczas 
którego lubelska publiczność ma okazję 
zobaczyć najciekawsze spektakle mu-
zyczno-teatralne oraz wysłuchać recitali 
piosenki artystycznej. Prezentowane są 
arcydzieła sceniczne, łączące osobliwe tre-
ści z muzyką. Program festiwalu składa się 
z dwóch dominujących części: programu 
głównego „W czterech ścianach”, prezen-
tującego profesjonalnych artystów, oraz 
„Sceny Otwartej”, skupiającej młodych 
wokalistów, którzy w sposób znaczący za-
istnieli jako wykonawcy piosenki literackiej, 
aktorskiej, artystycznej. Bogaty program 
festiwalu uzupełniają „Spotkania”, podczas 
których zgromadzona publiczność może 
uczestniczyć w swobodnych rozmowach 
z kompozytorami, wykonawcami piosenki 
literackiej, osobami związanymi z obsza-
rem teatru piosenki. Dodatkowym atutem 
festiwalu są związane tematycznie z jego 
formułą wydarzenia towarzyszące, tj. wy-
stawy, projekcje filmowe. 

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

CZERWIEC — LIPIEC

festiwal Sztuki 
w Przestrzeni 
Publicznej 
„Otwarte Miasto”
Lubelski festiwal „Otwarte Miasto” to 
jedna z najważniejszych prezentacji sztu-
ki 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 oraz turystów. Sztuka zosta-
je wystawiona zarówno na ulotne emocje 
przechodniów, jak i na zmienne warunki 
atmosferyczne. Wpisana w dziejowy kon-
tekst i współczesne problemy przestrzeni 
miejskiej, staje się zarówno jej komenta-
rzem 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

CZERWIEC

Noc Kultury
Czy można sobie wyobrazić, że zapomnia-
na lubelska uliczka zmienia się na jedną 
noc w najbardziej romantyczny zakątek 
w Europie, dorównując Barcelonie, Wenecji 
czy Paryżowi? A może koncerty wcale nie 
powinny odbywać się na scenach tylko na 
ścianach zabytkowych kamienic, gdzie 
muzycy grają podwieszeni na linach alpi-
nistycznych? Po co chodzić do kina, skoro 
filmy można obejrzeć pod rozgwieżdżonym 
niebem? Noc Kultury to festiwal, który nie-
ustannie zaskakuje. Dzieją się wtedy rzeczy 
niezwykłe. Sztuka ożywia miejsca nieznane 
lub zapomniane. Bramy stają się świetli-
stymi instalacjami, place i skwery scenami 
teatralnymi, a uliczki Starego Miasta po-
trafią zaskoczyć nawet stałych bywalców. 
Zachęcają otwarte do późna drzwi galerii, 
teatrów i muzeów. Noc Kultury inspiruje 
do odkrywania Lublina na nowo lub po raz 
pierwszy. Uczestnicy stają przed trudnym 
wyborem, do zobaczenia jest bowiem kilka-
set atrakcji, a czas ograniczony. To przecież 
tylko jedna noc.

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

Noc Kultury
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

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 lu-
dowej poszukuje źródłowego doświad-
czenia tradycji. Pasję zgłębiania źródeł 
naszej kultury ośrodek pragnie spotykać 
i zderzać z utopiami dwudziestowiecznej 
awangardy – aby wyzwalać energię, jaką 
daje skojarzenie tradycji ze sztuką najnow-
szą, doprowadzać do twórczego iskrzenia 
między głosami przeszłości a wyrafino-
waniem współczesnej sztuki. Do cyklicz-
nych 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

CZERWIEC — PAŹDZIERNIK

Międzynarodowy 
festiwal Organowy 
Lublin – Czuby
Pomysł międzynarodowego festiwalu zro-
dził się jesienią 1995 roku, kiedy Jerzy Kulka 
wraz z ks. Ryszardem Jurakiem odbyli po-
dróż do Monachium, a Lublin otrzymał nie-
zwykle wartościowy i unikalny instrument, 
na którym można wykonywać całą litera-
turę organową, od renesansu po współ-
czesność, od mistrzów włoskich oraz nie-
mieckich, aż po kompozytorów francuskich. 
Dzięki podjęciu wyzwania przez księdza 
proboszcza oraz pozyskaniu artysty muzy-
ka i menadżera Roberta grudnia, w te letnie 
dni w kościele św. Rodziny rozbrzmiewa 
wspaniała muzyka organowa, wyłaniająca 
się spod palców najwybitniejszych wirtu-
ozów z Polski i zagranicy. W festiwalu biorą 
udział również śpiewacy, instrumentaliści, 
zespoły kameralne, orkiestry oraz chóry. 
Dotychczas w festiwalu obok czołowych 
polskich i zagranicznych koncertujących 
organistów wystąpili m.in. Małgorzata 
Walewska, Bogusław Morka, Stanisław 
Soyka, Zbigniew Preisner Requiem, Jerzy 
Zelnik, Marek Torzewski, Jerzy Maksymiuk, 
Teresa Żylis-gara, Wiesław Ochman, 
Konstanty Andrzej Kulka, Poznańskie 
Słowiki, Orkiestra Symfoniczna filharmonii 
Lwowskiej, Krzysztof Penderecki, Stefan 
Stul igrosz,  Anna Seniuk,  grażyna 
Barszczewska. 

Parafia świętej Rodziny w Lublinie
t  +48 601 306 483
e  robert@grudzien.pl
i www.par.sw-rodziny.lublin.pl

CZERWIEC — SIERPIEŃ

Most Kultury
Most Kultury to interdyscyplinarny projekt 
wprowadzający działania artystyczno- 
animacyjne o  charakterze edukacyjnym 
w przestrzeń miejską. Terenem wydarzeń 
jest zabytkowy most im. inżyniera Mariana 
Lutosławskiego na rzece Bystrzycy. Most, 
poza swoim wymiarem symbolicznym, 
obrazującym ideę łączenia różnych śro-
dowisk, w dosłowny, topograficzny spo-
sób 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, jako 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 integracji 
mieszkańców Lublina.

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

Prezentacje form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Teatr Stary w Lublinie
Mieści się w jednym z najstarszych budyn-
ków teatralnych w Polsce. Jego repertuar 
tworzą wydarzenia gościnne – spekta-
kle, koncerty, projekcje filmowe, debaty 
o kulturze oraz przedstawienia i warsztaty 
dla dzieci – a także spektakle i koncerty 
stworzone specjalnie na tę scenę. Niemal 
co wieczór otwarty dla widzów, Teatr jest 
miejscem żywym i tętniącym kulturą. Jako 
zabytek, jest również dostępny dla zwie-
dzających. Co roku na scenie Teatru Starego 
odbywa się blisko 300 wydarzeń, m.in. cykl 
spotkań Bitwa o kulturę, Bitwa o literatu-
rę, Premiera Teatru Starego. Dotychczas 
występowali tu m.in.: Danuta Szaflarska, 
Krystyna Janda, Janusz gajos, Robert 
Więckiewicz, Jan Peszek, Jerzy Stuhr, 
Stanisława Celińska, Marianne faithfull, 
Luz Casal, Richard Bona, Irena Santor, 
Wojciech Waglewski i Tomasz Stańko.

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

LIPIEC

Wschód Kultury 
- Inne Brzmienia 
Art’n’Music festival
Wschód Kultury – Inne Brzmienia 
Art’n’Music festival to festiwal umożliwia-
jący obcowanie z najciekawszymi zjawiska-
mi muzycznymi na styku gatunków, tradycji 
i wpływów kulturowych. To jedno z najbar-
dziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń 
muzycznych w Polsce, które pozwala usły-
szeć w sercu Lublina światowe gwiazdy 
i muzyczne odkrycia. Do tej pory na scenach 
„Innych Brzmień” wystąpili m.in. tacy arty-
ści jak Einstürzende Neubauten, goldfrapp, 
Tony Allen, Asian Dub foundation, Yat-Kha, 
The Tiger Lilies. Niezmiennie inspirująca 
jest też, zawarta w nazwie festiwalu, idea 
„Wschodu Kultury”, która sprowadza do 
Lublina najciekawszych artystów m.in. z ta-
kich krajów jak Ukraina, gruzja czy Armenia. 
festiwalowi towarzyszy cykl debat, a także 
warsztaty, wystawy, pokazy filmowe oraz 
specjalny program „Małe Inne Brzmienia” 
przygotowany dla dzieci.

Warsztaty Kultury w Lublinie
t +48 81 533 08 18
e innebrzmienia@warsztatykultury.pl
i www.innebrzmienia.eu

LIPIEC

festiwal Teatrów 
Niewielkich
Pomysłodawcą i komisarzem festiwalu 
Teatrów Niewielkich jest henryk Kowalczyk, 
twórca alternatywnego teatru Scena 6, 
a dziś instruktor w Wojewódzkim Ośrodku 
Kultury. Celem festiwalu jest inicjowanie 
nowych działań z zakresu sztuki scenicz-
nej (szczególnie w  środowiskach, które 
na co dzień nie mają możliwości kontak-
tu z  tego typu teatrem), podnoszenie 
kompetencji kulturalnej społeczeństwa 
w zakresie wiedzy o teatrze oraz tworze-
nie warunków do rozwijania aktywności 
twórczej. Ogólnopolski festiwal monodra-
mów ma charakter konkursowy. Podczas 
festiwalu przyznaje się nagrody w kate-
gorii aktorów profesjonalnych i nieprofe-
sjonalistów. Prezentacjom konkursowym 
towarzyszą zawsze spektakle zawodowych 
monodramistów.

Wojewódzki Ośrodek Kultury
t +48 81 532 42 08 wew. 19
e ftn.lublin@gmail.com
i www.wok.lublin.pl

Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art’n’Music festival
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LIPIEC

Carnaval 
Sztukmistrzów
Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich 
widowisk z pogranicza teatru i nowego 
cyrku. Do miasta zjeżdżają artyści ulicz-
ni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego 
świata, którzy prezentują magiczne, za-
pierające dech w piersiach spektakle i wi-
dowiska. Prowadzą także cykl warsztatów 
dla profesjonalistów oraz dla początku-
jących. W  ramach imprezy odbywa się 
Urban highline, czyli festiwal chodzenia 
po taśmie. Nazwa wydarzenia nawiązuje do 
postaci Sztukmistrza z Lublina – bohatera 
książki noblisty Izaaka Bashevisa Singera. 
Carnaval Sztukmistrzów jest największym 
i najważniejszym festiwalem sztuki no-
wego cyrku w tej części Europy. W 2017 r. 
Lublin po raz drugi zostanie gospodarzem 
Europejskiej Konwencji Żonglerskiej – naj-
większej tego rodzaju imprezy na świecie. 
To prestiżowe wydarzenie, gromadzące śro-
dowiska pasjonatów sztuki nowego cyrku 
z całej Europy uświetni obchody 700-lecia 
nadania Lublinowi prawa miejskiego.

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

LIPIEC — WRZESIEŃ

Centralny Plac Zabaw
Jest to interdyscyplinarny projekt, który 
poprzez zaangażowanie miejskich środo-
wisk tworzy atrakcyjną przestrzeń dla roz-
maitych działań artystycznych, animacyj-
nych, edukacyjnych i sportowych. Służą one 
integracji oraz propagowaniu i rozwijaniu 
kreatywnego, produktywnego, aktywne-
go spędzania czasu, połączonego z edu-
kacją kulturalną 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 włączyć się do pro-
wadzonych tam działań animacyjnych, po-
kazów, warsztatów, projekcji, koncertów 
i  imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Centralny Plac Zabaw to łatwo 
dostępna alternatywa dla dotychczasowe-
go, rutynowego spędzania wolnego czasu, 
jak i okazja do rozwoju osobistego dzięki 
możliwości korzystania z twórczych zabaw 
i przedsięwzięć edukacyjnych, artystycz-
nych i sportowych.

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

LIPIEC

Międzynarodowe 
Spotkania 
folklorystyczne 
im. Ignacego 
Wachowiaka
W pierwszej połowie lat 80. z  inicjatywy 
lubelskich zespołów folklorystycznych zor-
ganizowano imprezę, której celem było 
zaprezentowanie lubelskiej publiczności 
pieśni i tańców ludowych różnych krajów. 
Zaproszono zespoły współpracujące z lu-
belskimi grupami i tak oto w 1984 roku po 
raz pierwszy odbyły się Lubelskie Spotkania 
folklorystyczne, tak wówczas nazywał się 
ten festiwal. Ogromne zainteresowanie wi-
dzów i bardzo pozytywne opinie uczestni-
czących zespołów zachęciły organizatorów 
do kontynuowania tego przedsięwzięcia. 
Od roku 1994 organizatorem festiwalu 
jest Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” odpo-
wiadający za przygotowywanie imprezy, 
jej kształt artystyczny i stronę technicz-
ną. Spotkania odbywają się pod patro-
natem CIOff® – Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń folklorystycznych, festiwali 
i Sztuki Ludowej oraz zaliczają się do naj-
ważniejszych tego typu przedsięwzięć 
w naszym kraju. W imprezie uczestniczą 
naprzemiennie w jednym roku zespoły do-
rosłe, w następnym zaś dziecięce.

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl

Międzynarodowe Spotkania folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

galeria Labirynt
galeria prezentuje klasykę sztuki współ-
czesnej oraz twórczość artystów młodych 
i debiutujących. Program galerii poza wy-
stawami obejmuje działania performance, 
wykłady, konferencje, spotkania, koncerty, 
a także program edukacyjny dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Podtrzymując badawcze 
spojrzenie na współczesność i szukając uni-
wersalnych wartości w sztuce, galeria stara 
się być uważnym obserwatorem przemian 
zachodzących na polu sztuki oraz aktyw-
nym i otwartym na nowe zjawiska uczest-
nikiem procesów artystycznych. galeria 
Labirynt jest miejscem odkrywania sztuki 
i przeżywania z nią przygody. Patronujący 
jej labirynt jest rozumiany jako metafora 
sztuki współczesnej, uporu w pokonywa-
niu przeszkód i ciekawości tego, co poza 
zasięgiem wzroku.

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

SIERPIEŃ

Jarmark Jagielloński
Jarmark Jagielloński to czas, kiedy kultu-
ra tradycyjna prezentowana jest poprzez 
muzykę, śpiew i taniec. W programie wyda-
rzenia jest miejsce na koncerty muzyki tra-
dycyjnej, jak i te nią inspirowane. Podczas 
nocnych potańcówek królują oberki, ma-
zurki i polki, wystawy ukazują zarówno 
artystów ludowych, jak i tych świadomie 
eksplorujących temat tradycji. To także 
wyjątkowa okazja do spotkania w jednym 
miejscu kilkuset artystów, rzemieślników 
i  wytwórców tradycyjnego rękodzieła 
z krajów Europy środkowo-Wschodniej. 
Organizatorzy, przy współpracy z etnolo-
gami, zapraszają twórców praktykujących 
rzemiosło od pokoleń i artystów, którzy 
inspirują się sztuką ludową.

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

SIERPIEŃ

Międzynarodowy 
festiwal graffiti 
„Meeting of Styles”
„Meeting of Styles” jest to Międzynarodowy 
festiwal Sztuki graffiti, który wywodzi się 
z  niemieckiego festiwalu „Wall Street 
Meeting”. główną ideą imprezy jest ukaza-
nie graffiti jako jednego z rozwijających się 
kierunków sztuki w przestrzeni publicznej 
oraz dającym pole do twórczego działania 
młodym ludziom oraz rozwijania ich pasji 
i zainteresowań. W Lublinie Meeting Of 
Styles gości od 2011 roku najlepszych wri-
terów z całej Polski i świata. Wpisanie się 
w założenia Wall Street Meeting umożliwia 
korzystanie z doświadczenia i popularności 
wydarzeń w Wiesbaden, co niewątpliwie 
podnosi również prestiż lubelskiej imprezy. 
Sukces wcześniejszych edycji Meeting of 
Styles dowodzi, że w Lublinie jest duże 
zapotrzebowanie na tego rodzaju wyda-
rzenia, a niezwykle prężnie działające lo-
kalne środowisko osób zainteresowanych 
sztuką graffiti co roku zwiększa jej zasięg 
i sprawia, że program jest coraz bardziej 
różnorodny i ciekawy. 

Magnifiko
e info@magnifiko.eu
i www.meetingofstyles.com

Jarmark Jagielloński

Mural zainspirowany Komunikacją Miejską w Lublinie
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WRZESIEŃ

Europejski 
festiwal Smaku
Sztuka smakowania życia i celebracja jego 
smaków to motto Europejskiego festiwalu 
Smaku. Jest to jedyny taki festiwal, który 
prezentuje bogactwo i dziedzictwo kulinar-
ne Lubelszczyzny wpisane w szeroki kon-
tekst kultury kulinarnej całej Europy i kra-
jów Partnerstwa Wschodniego. Połączenie 
największego kulinarnego święta regionu 
z bogatym programem kulturalnym – kon-
certami gwiazd, wystawami, pokazami 
i warsztatami jest znakiem rozpoznaw-
czym festiwalu. To, że kuchnia jest również 
częścią kultury dowodzi wsparcie festi-
walu przez Instytut Adama Mickiewicza, 
narodową instytucję kultury promującą 
kulturę Polski za granicą. Pomysłodawcą 
i dyrektorem artystycznym festiwalu jest 
Waldemar Sulisz.

Stowarzyszenie Kresowa 
Akademia Smaku
t +48 515 267 177
e waldemar.sulisz@gmail.com
i www.europejskifestiwalsmaku.pl

WRZESIEŃ

Międzynarodowy 
festiwal „Andrzej 
Nikodemowicz 
- Czas i Dźwięk”
Celem festiwalu jest prezentacja najbar-
dziej wartościowych zjawisk i  tendencji 
w polskiej i światowej kulturze muzycznej, 
ze szczególnym wskazaniem dzieł profeso-
ra Andrzeja Nikodemowicza, honorowego 
Obywatela Miasta Lublin, jednego z czo-
łowych, żyjących twórców muzyki sakral-
nej. Istotę muzyki Nikodemowicza stano-
wi charakterystyczna kontemplacyjność 
natury religijnej, intensywna ekspresja, 
fakturalna gęstość i różnorodność materii 
dźwiękowej, także ewolucyjny typ narracji 
i swoiste zapatrzenie w tradycję dawnych 
epok. Po wczesnych kompozycjach o ce-
chach neoromantycznych (wpływy Karola 
Szymanowskiego i Aleksandra Skriabina), 
kompozytor odwołał się do estetyki muzyki 
XX wieku, m. in. dodekafonii i sonoryzmu. 
W Międzynarodowym festiwalu „Andrzej 
Nikodemowicz – czas i dźwięk” występują 
wybitni muzycy z wielu krajów Europy.

Towarzystwo Muzyczne im. henryka 
Wieniawskiego 
t  +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

SIERPIEŃ

festiwal „Solo Życia”
festiwal promuje utalentowanych, mło-
dych muzyków z  całej Europy poprzez 
umożliwienie im debiutu scenicznego. Aby 
wziąć udział w festiwalu należy nagrać 
wymyśloną przez siebie partię solową, za-
graną na dowolnym instrumencie do na-
granego wcześniej podkładu muzycznego. 
Komisja po przesłuchaniu solówek doko-
nuje wyboru wykonawców, którzy swoje 
umiejętności prezentują podczas koncertu 
finałowego. Podczas imprezy występują 
najlepsi polscy instrumentaliści w różnych 
kategoriach muzyki rozrywkowej. festiwal 
zwieńczony jest koncertem gwiazdy oraz 
jam session. Zwycięzca konkursu otrzy-
muje cenne nagrody ufundowane przez 
największe firmy muzyczne w Polsce, ma 
swój recital w następnej edycji „Solo Życia”, 
a w myśl umów zawartych z organizatora-
mi innych festiwali, występuje na nich jako 
jedna z gwiazd. Dla uczestników festiwal 
stał się niejednokrotnie przepustką do ka-
riery scenicznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie 
„Solo Życia”
e mietek@jurecki.art.pl
i www.jurecki.art.pl

Carnaval Sztukmistrzów

Europejski festiwal Smaku
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Zespół Pieśni i Tańca 
„Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej stanowi ewenement arty-
styczno-organizacyjny nie tylko wśród 
polskich grup folklorystycznych, ale rów-
nież na europejskim rynku tego gatunku 
sztuki. Powstał w 1948 roku, jako jeden 
z pierwszych zespołów folklorystycznych 
po II wojnie światowej. Dziś jest instytu-
cją, w ramach której działa szereg grup 
tanecznych, posiadających w swym reper-
tuarze wszystkie polskie tańce narodowe i 
wiele tańców regionalnych opracowanych 
przez znakomitych choreografów. ZPiT 
„Lublin” jest kulturalnym ambasadorem 
naszego kraju i regionu, podróżującym po 
całym świecie, aby prezentować ludziom 
zamieszkującym niemalże wszystkie kon-
tynenty polski folklor. Zespół jest laure-
atem 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”. Zespół jest laureatem Nagrody 
Miasta Lublina za Upowszechnianie 
Kultury oraz posiada tytuł „Ambasador 
Województwa Lubelskiego”.

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

PAŹDZIERNIK

Chatka Blues festival
Chatka Blues festival to jeden z najciekaw-
szych bluesowych festiwali we wschodniej 
Polsce, na którym prezentowane są różne 
odmiany bluesa w wykonaniu artystów 
z Polski i zagranicy. Impreza odbywa się 
od 2010 roku w ACK UMCS „Chatka Żaka” 
w Lublinie i charakteryzuje się wysokim po-
ziomem artystycznym. W latach ubiegłych 
w ramach festiwalu występowali tacy ar-
tyści jak: Alvon Johnson, Max vatutin Trio, 
Wanda Johnson czy Sławek Wierzcholski. 
Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym 
jest Adam Bartoś. 

fundacja Absolwentów UMCS
ACK UMCS „Chatka Żaka”
t + 48 607 508 730
e info@chatkablues.pl
i www.chatkablues.pl

PAŹDZIERNIK

Międzynarodowy 
festiwal „Najstarsze 
Pieśni Europy”
Podczas festiwalu „Najstarsze Pieśni 
Europy” prezentowane są najstarsze mu-
zyczne świadectwa kultury tradycyjnej 
z różnych regionów Europy. W dotychcza-
sowych edycjach festiwalu uczestniczyło 
kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych i licz-
ni soliści z Albanii, Autonomii Palestyny, 
Białorusi, Bułgarii, Estonii, finlandii, 
hiszpanii, Islandii, Kazachstanu, Litwy, 
łotwy, Macedonii, Polski, Portugalii, Rosji, 
Rumunii, Sardynii, Szwajcarii, Ukrainy, 
Słowacji i Serbii. Archaiczne pieśni, których 
korzenie nierzadko sięgają czasów przed-
chrześcijańskich, wykonują zarówno wieko-
wi strażnicy wiejskiej tradycji, jak również 
młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud 
rekonstrukcji dawnych technik śpiewania 
i ocalenia ginących pieśni. Każdą edycję 
„Najstarszych Pieśni Europy” poprzedza-
ją wnikliwe badania etnomuzykologiczne, 
prowadzone wspólnie z ośrodkami nauko-
wymi z różnych krajów. festiwalowi towa-
rzyszy nauka tradycyjnych tańców z róż-
nych regionów Europy, realizowana podczas 
Nocy Tańca, a także wystawy, pokazy fil-
mów, konferencje, dyskusje i wykłady.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża”
t  +48 81 466 61 68
e  info@npe-festiwal.pl
i www.npe-festiwal.pl

Międzynarodowy festiwal 
„Najstarsze Pieśni Europy”

Chatka Blues festival
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PAŹDZIERNIK

Performance 
Platform Lublin
W  programie tego festiwalu praktyka 
artystyczna jest równie ważna jak teoria 
sztuki i edukacja. Oprócz pokazów sztuki 
performance odbywają się tu także warsz-
taty, wykłady, dyskusje, wystawy, prezen-
tacje multimedialne i projekcje filmowe. 
Tytułowa „platforma” zbliża publiczność 
i artystów, aktywizuje odbiorców pod ką-
tem indywidualnej ekspresji – uczestnicy 
warsztatów mają możliwość skonfronto-
wania swojej wrażliwości wizualnej z pu-
blicznością. Jednym z założeń Performance 
Platform Lublin jest prezentacja różnorod-
nych dróg, strategii i kierunków w ramach 
sztuki performance. W  festiwalu biorą 
udział artyści pochodzący z różnych, nie-
raz bardzo odległych krajów, należący do 
różnych generacji – zarówno uznani już kla-
sycy jak również młodzi twórcy. Szerokość 
perspektyw i rozpiętość doświadczeń spra-
wia, że odbiorca otrzymuje niezwykle bo-
gaty i aktualny obraz sztuki performance 
w Polsce i na świecie.

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

LISTOPAD

festiwal Złote 
Mrówkojady
„Złote Mrówkojady” to festiwal filmowy 
organizowany przez entuzjastów dla en-
tuzjastów, prawdziwa gratka dla fanów 
dobrego, niezależnego kina. Dzięki zaanga-
żowaniu i pasji organizatorów festiwal stał 
się rozpoznawalną marką wśród krajowych 
imprez poświęconych kinematografii nieza-
leżnej. Krótkometrażowe filmy niezależne 
(fabularne, dokumentalne oraz animowa-
ne) zgłaszane na festiwal przechodzą przez 
staranną selekcję, dzięki czemu publiczność 
może mieć pewność, że zobaczy oryginalny, 
ambitny zestaw filmów. Specyfiką festi-
walu jest także nieco żartobliwy charakter 
gali, podczas której, autorom najlepszych 
filmów, wręczane są nagrody – Złote 
Mrówkojady, przyznawane w ramach kon-
kursu przez profesjonalne Jury.

Kinoteatr Projekt
Centrum Kultury w Lublinie
e mrowkojady@o2.pl 
i www.zlotemrowkojady.pl

PAŹDZIERNIK

festiwal 
„Konfrontacje 
Teatralne”
Międzynarodowy festiwal „Konfrontacje 
Teatralne” został powołany do życia 
w 1996 roku przez przedstawicieli lubel-
skiego środowiska teatralnego związanego 
wcześniej z  ideą „Konfrontacji Młodego 
Teatru” – Janusza Opryńskiego, Leszka 
Mądzika, Włodzimierza Staniewskiego 
i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwotnie ar-
tyści tworzyli Radę Programową. Kolejne 
edycje festiwalu były autorską propozycją 
Komisarzy Artystycznych. Obecnie program 
festiwalu tworzony jest przez Janusza 
Opryńskiego, który od lat konfrontuje 
ze sobą różne formy i tradycje teatralne. 
W  ramach festiwalu prezentowane są 
dokonania najciekawszych osobowości 
teatralnych, które przedstawiają nowy 
sposób rozumienia teatru. „Konfrontacje 
Teatralne” to także szereg imprez to-
warzyszących m.in. cykl filmowy „Kino 
Konfrontacji”, koncerty organizowane pod 
szyldem „Muzycznych Konfrontacji Nocą”, 
wystawy w „galeria Konfrontacji”, cykl spo-
tkań i debat z twórcami.

Centrum Kultury w Lublinie
t +48 81 466 61 19 
e konfrontacje@ck.lublin.pl
i www.konfrontacje.pl

festiwal „Konfrontacje Teatralne”
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Teatr im. hansa 
Christiana Andersena 
w Lublinie
Lubelski Teatr im. h. Ch. Andersena jest 
miejską instytucją kultury powołaną do pro-
wadzenia działalności artystycznej, eduka-
cji i wychowania przez sztukę (szczególnie 
dzieci i młodzieży). To teatr konsekwentnie 
wprowadzający nową dramaturgię i nie 
bojący się różnorodności tematycznej ani 
mieszania konwencji, syntetyczny teatr po-
etycki oparty na korczakowskim myśleniu, 
że „dziecko to też człowiek”. Teatr wraz ze 
swoimi spektaklami gościł na międzyna-
rodowych 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, spo-
śród których najważniejsze to: nagroda 
specjalna na Biennale Sztuki dla Dziecka, 
Złoty Medal na festiwalu w Warnie, na-
groda 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

LISTOPAD

Międzynarodowe 
Spotkania Teatrów 
Tańca
festiwal zainicjowany został w 1997 roku. 
Obecnie jest jednym z  najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Lublina, a  także 
jednym z najbardziej liczących się festi-
wali sztuki tańca w Polsce i Europie. Ideą 
Spotkań jest wzajemne poznanie i wymia-
na doświadczeń oraz inspiracja odmienno-
ścią kulturową pomiędzy Polską i krajami 
Europy środkowo – Wschodniej, Europy 
Zachodniej i  innymi częściami świata. 
Twórcy Spotkań podkreślają uniwersal-
ny wymiar wydarzenia, przypominając, 
że taniec współczesny jest szczególnym 
medium porozumienia – sztuką w pełni 
demokratyczną, doskonale przekazującą 
emocje wzbogacone mocnym ładunkiem 
intelektualnym. Celem kolejnych edycji jest 
przedstawienie najciekawszych propozycji 
artystycznych prezentowanych przez profe-
sjonalne teatry tańca z całego świata, oraz 
promocja polskich artystów poszukujących 
możliwości prezentacji i dyskusji. Spotkania 
służą także wymianie doświadczeń i wza-
jemnych inspiracji artystów z różnych dzie-
dzin sztuki.

Lubelski Teatr Tańca - Centrum Kultury 
w Lublinie
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
t +48 81 466 61 46
e taniec@ck.lublin.pl
i www.dancefestival.lublin.pl

LISTOPAD

Ukraina w Centrum 
Lublina
festiwal „Ukraina w  Centrum Lublina” 
to przegląd współczesnej kultury ukraiń-
skiej w przeróżnych odsłonach. Podczas 
koncertów muzycznych prezentowane są 
różnorodne style i  interpretacje muzycz-
ne, nowe i ciekawe projekty znanych na 
Ukrainie formacji. Przedstawienia teatralne 
i przeglądy filmów, wystawy, warsztaty 
artystyczne – są to już tradycyjne ele-
menty festiwalu. Celem wydarzenia jest 
prezentacja ciekawych oraz oryginalnych 
trendów we współczesnej kulturze ukraiń-
skiej, a także promocja polsko-ukraińskiego 
dialogu międzykulturowego.

fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
t +48 669 207 678
i www.ukrainawcentrumlublina.com

LISTOPAD

Ogólnopolski 
festiwal Piosenki 
Studenckiej 
i Turystycznej 
„Bakcynalia”
Ogólnopolski festiwal Piosenki Studenckiej 
i Turystycznej „Bakcynalia” jest jednym 
z  legendarnych festiwali piosenki stu-
denckiej. festiwal, znany wcześniej pod 
nazwą Epidemia Piosenki Turystycznej 
„Bakcynalia”, ma wieloletnią historię. Był 
niegdyś obok łódzkiej „Yapy”, gdańskiej 
„Bazuny” i  Ogólnopolskiego festiwalu 
Piosenki Studenckiej w  Krakowie jed-
ną z  najbardziej znanych w  Polsce im-
prez prezentujących kulturę studencką. 
Występowali tu wszyscy najpopularniejsi 
artyści końca 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 koncerty 
zaproszonych gwiazd festiwalu, koncert 
konkursowy – umożliwiający młodym wy-
konawcom z Lublina i kraju prezentację 
swoich osiągnięć przed szerszą publicz-
nością. Imprezy towarzyszące to m.in.  
„Małe Bakcynalia” – koncert konkursowy 
na uczniów szkół, a  także festiwalowe 
Spotkania Podróżnicze, konkurs fotogra-
ficzny i wystawa pokonkursowa, festiwa-
lowe śpiewanki.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Akademickiej
Akademickie Centrum Kultury 
„Chatka Żaka” UMCS
t +48 503 503 207
e b.bracha@poczta.umcs.lublin.pl 
i www.bakcynalia.art.pl

Teatr Andersena: „Końcówka”
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LISTOPAD

festiwal fantastyki 
falkon
falkon to jeden z największych konwentów 
fantastycznych w Polsce, co roku gromadzą-
cy znacznie ponad tysiąc uczestników. Jest 
to impreza kulturalna o profilu związanym 
z tym wszystkim, co mieści się w pojęciu 
„fantastyka”. Podczas trzech dni konwentu 
trwają nieprzerwanie prelekcje, dyskusje, 
konkursy, turnieje, pokazy i  inne atrakcje. 
Najważniejszą i wyróżniającą falkon cechą 
jest to, że wszyscy jego uczestnicy uczą 
się, bawią, poszerzają swoje horyzonty, 
tworząc swojego rodzaju wspólnotę, pełną 
kolorytu, a jednocześnie złączoną wspólną 
ideą pogłębiania własnych zainteresowań. 
Celem konwentu jest propagowanie oraz 
utrwalanie wśród młodzieży i dorosłych 
zainteresowań związanych z szeroko pojętą 
fantastyką, przez którą organizatorzy ro-
zumieją przede wszystkim literaturę, film, 
sztukę oraz gry fantastyczne.

Lubelskie Stowarzyszenie fantastyki 
„Cytadela Syriusza”
e daniel.furlepa@falkon.co
i www.falkon.co

GRUDZIEŃ

MAAT festival
Maat festival jest międzynarodowym pro-
gramem rezydencyjnym i stał się niejako 
„domem tańca”, w którym z zaproszonymi 
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 fi-
nałem w grudniu. Każdorazowo powstaje 
również fabularyzowany dokument fil-
mowy dotyczący postaci danego twórcy. 
Do udziału w programie rezydencyjnym 
zapraszane są wybitne osobowości tańca 
współczesnego 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

GRUDZIEŃ

Międzynarodowy 
festiwal Jazzowy - 
Jazz Bez
Jazz Bez to polsko-ukraiński festiwal mu-
zyczny o długiej tradycji, który od kilku lat 
gości także w Lublinie. Od początku istnie-
nia festiwalowi przyświecało kilka istotnych 
założeń. Najważniejsze z nich to wymiana 
artystyczna pomiędzy Polską a Ukrainą, 
propagowanie muzyki jazzowej i przybli-
żanie jej coraz szerszemu gronu odbiorców, 
„zarażanie” kolejnych miast ideą festiwalu, 
a także nacisk na permanentny wzrost ja-
kości wydarzeń muzycznych poprzez zapra-
szanie, z roku na rok coraz znakomitszych 
wykonawców. Międzynarodowy festiwal 
Jazzowy - Jazz Bez jest przedsięwzięciem 
renomowanym, dobrze znanym w środo-
wisku muzycznym polskim i ukraińskim. 

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

MAAT festival

Międzynarodowy festiwal Jazzowy - Jazz Bez
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INSTYTUCJE WYDARZENIA

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
im. hieronima 
łopacińskiego 
w Lublinie
Miejska Biblioteka Publiczna 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 lublinian 
z kulturą. Sieć biblioteczna MBP obejmuje 
39 filii zlokalizowanych na terenie całego 
miasta. W jej ramach funkcjonują 33 pla-
cówki ogólne, 4 szpitalne, 1 ze zbiorami 
fonicznymi oraz multimedialna biblioteka 
Biblio. Przy ponad połowie filii funkcjonują 
oddziały dla dzieci. Biblioteka prowadzi 
szeroką działalność kulturalno-oświatową 
– organizuje wernisaże, wystawy literackie, 
prelekcje, spotkania autorskie i koncerty. 
Prowadzi także lekcje biblioteczne, zajęcia 
plastyczne oraz poranki i wieczory baśnio-
we dla najmłodszych.

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

GRUDZIEŃ

Międzynarodowy 
festiwal Muzyki 
Ludowej „Mikołajki 
folkowe”
Najstarszy i jeden z największych w Polsce 
festiwali prezentujących muzykę inspiro-
waną folklorem. festiwal odbywa się od 
1991 roku. Celem imprezy jest popularyzacja 
kultury tradycyjnej we wszystkich jej prze-
jawach, głównie poprzez prezentację twór-
czych przekształceń muzycznego folkloru. 
Artyści działający w tym nurcie, przy użyciu 
współczesnych środków tworzą swobodne 
i odbiegające od schematów interpretacje 
ludowych źródeł. Rezultatem jest oryginal-
na i nowoczesna muzyka, która zachowuje 
jednocześnie tradycyjne wartości folkloru. 
Dzięki ciekawej i  różnorodnej propozycji 
repertuarowej oraz towarzyszącej festi-
walowi atmosferze „folkowego święta”, 
„Mikołajki” zdobyły sobie opinię ważne-
go wydarzenia kulturalnego oraz jednego 
z najbardziej interesujących i prestiżowych 
przeglądów tego rodzaju muzyki w Polsce.

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu 
folkowego 
Akademickie Centrum Kultury UMCS 
„Chatka Żaka”
t +48 81 533 32 01 wew. 114
e mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl
i www.mikolajki.folk.pl

GRUDZIEŃ — STYCZEŃ

festiwal Bożego 
Narodzenia
festiwal Bożego Narodzenia nawiązuje 
do tradycji świątecznej szopki. W okresie 
festiwalu będzie ona żywym miejscem tęt-
niącym muzyką wspólnego kolędowania. 
Jest to próba stworzenia niepowtarzalnego 
klimatu i przywołania magii świąt w cen-
trum Lublina. Szopka Bożonarodzeniowa 
każdego roku powstaje w nowej aranżacji, 
a miasto zostaje udekorowane kolorową, 
świąteczną iluminacją oraz choinkami. 
Przez kilka grudniowych dni można po-
czuć świąteczną atmosferę w  nieziem-
skim klimacie lubelskiego Starego Miasta. 
Tradycyjnie uroczyste 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

31 GRUDNIA

Sylwester Miejski
Stałe miejsce w kalendarzu lubelskich im-
prez zajmuje Sylwester Miejski. Jak co roku 
mieszkańcy Lublina wspólnie witają Nowy 
Rok. Na wszystkich, którzy chcą spędzić 
sylwestrową noc na świeżym powietrzu 
czekają niezwykłe atrakcje. Koncerty mu-
zycznych gwiazd, występy kabaretów, ta-
neczna muzyka serwowana przez uznanych 
dj-ów. Co roku o północy przedstawiciele 
władz miasta składają wszystkim życzenia 
noworoczne, a sylwestrowe niebo rozświe-
tla pokaz sztucznych ogni.

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

Mikołajki folkowe

Sylwester Miejski
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CZARCIA ŁAPA I ObRAZ MATEJKI 
Muzeum Lubelskie na Zamku kryje wiele nie-
spodzianek. To tu znajduje się stół z diabelskim 
odciskiem dłoni, związany z Legendą o Czarciej 
łapie. W galerii Malarstwa Polskiego i Obcego 
eksponowany jest zaś jeden z najbardziej zna-
nych obrazów Jana Matejki Unia Lubelska.

PIWNICA POD FORTUNą to pierwsze mul-
timedialne muzeum w Lublinie, które znajdu-
je się w podziemiach zabytkowej kamienicy 
Lubomelskich (Rynek 8), w sercu staromiej-
skiego rynku. Muzeum jest podzielone na kilka 
części, z których każda dotyczy innego aspektu 
historii miasta. W Piwnicy zwiedzający mogą 
obejrzeć dawną winiarnię, której ściany pokryte 
są renesansową polichromią - wyjątkowymi 
w skali Polski malowidłami o tematyce świec-
kiej, datowanymi na drugą połowę XvI wieku.

IZbA DRUKARSTWA – DOM SŁóW
Izba Drukarstwa – Dom Słów mieści się w po-
mieszczeniach drukarni “Popularna”, która 
funkcjonowała w kamienicy przy ul. Żmigród 
1 w latach 1932-1946. Dom Słów to unikatowe 
miejsce, pokazujące fundamentalną rolę słowa 
mówionego i drukowanego. To jedna z trzech 
placówek w Polsce, gdzie są eksponowane 
maszyny drukarskie i  zecerskie, przyrządy 
introligatorskie oraz inne urządzenia, zwią-
zane z drukiem. Od innych wyróżnia ją to, że 
wszystkie zgromadzone eksponaty są w pełni 
sprawne i ciągle używane.

TRADYCYJNA REGIONALNA KUChNIA  
LUbELSKA to potrawy wywodzące się 
z menu dawnych mieszkańców naszego re-
gionu. Mieszają się w niej smaki żydowskie, 
ukraińskie, litewskie, tatarskie, węgier-
skie, a nawet ormiańskie. Popularne dania 
to forszmak lubelski, potrawy przyrządzane 
z kaszy gryczanej oraz różnego typu pierogi. 
Koniecznie należy spróbować cebularza lubel-
skiego i odwiedzić miejsca oznaczone logoty-
pem Miejsce Inspiracji.

TROLEJbUSY 
Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, 
obok gdyni i Tychów, w którym jeżdżą trolejbu-
sy. „Maskotką” Lublina jest Ziutek, odrestau-
rowany radziecki trolejbus ZIU, którym można 
zwiedzać miasto.

ZALEW ZEMbORZYCKI 
Zalew Zemborzycki to zbiornik retencyjny na 
rzece Bystrzycy zaledwie 10 km na południe 
od centrum Lublina. Przy ośrodkach wypoczyn-
kowych znajdują się plaże i kąpieliska. Baseny 
pływackie i  rekreacyjne, brodzik dla dzieci, 
wodny plac zabaw oraz 100-metrowa zjeżdżal-
nia to atrakcje Słonecznego Wrotkowa. Jest to  
atrakcyjne miejsce do uprawiania sportu: moż-
na tu pływać kajakami, motorówkami i skute-
rami wodnymi. Nad Zalewem Zemborzyckim 
znajduje się 10 przystani żeglarskich oraz tor 
regatowy, a na amatorów bardziej ekstremal-
nych wrażeń czeka jeden z czterech najdłuż-
szych w Polsce (760 m) wyciągów nart wod-
nych „Wake Park Lublin”.

KAPLICA TRóJCY ŚWIęTEJ 
To jeden z najcenniejszych zabytków sztu-
ki średniowiecznej nie tylko w  Polsce, ale 
i w Europie. Turyści z całego świata podziwia-
ją w niej wspaniałe Xv-wieczne freski w stylu 
bizantyńsko-ruskim ufundowane przez króla 
Władysława Jagiełłę.

PODZIEMNY LUbLIN 
Spacer labiryntem zabytkowych piwnic staro-
miejskich dostarcza wielkich emocji umożliwia-
jąc jednocześnie wędrówkę w czasie. Lubelska 
Trasa Podziemna, multimedialne muzeum 
Piwnica pod fortuną w podziemiach zabytko-
wej kamienicy Lubomelskich oraz Podziemia 
Browaru Perła są jednymi z ciekawszych atrak-
cji dla zwiedzających, którzy pragną odkrywać 
historię Lublina w nietypowy sposób.

MUZEUM WSI LUbELSKIEJ 
Jest wymarzonym miejscem dla wszystkich, 
którzy chcieliby poznać dawne życie na wsi. 
Znajdują się urokliwe chaty kryte strzechą, 
kapliczki, stare zagrody i młyny. Warto zaj-
rzeć do Miasteczka Prowincjonalnego Europy 
środkowej i poczuć atmosferę lat 20. i 30. 
XX wieku.

STARE MIASTO
Jest uznawane za jedno z najpiękniejszych 
w  Polsce. Posiada dobrze zachowany pier-
wotny średniowieczny układ przestrzenny. 
Zachwyca nie tylko bogactwem zdobień na 
fasadach kamienic, ale również wyjątkową au-
tentycznością, oryginalnością  oraz klimatem 
sprzed wieków.

KULTURA ŻYDOWSKA 
Lublin był jednym z najważniejszych ośrod-
ków w  historii Żydów wschodnioeuropej-
skich. Nieprzypadkowo określano go mianem 
Jerozolimy Królestwa Polskiego. Do dziś można 
podziwiać budynek Dawnej Uczelni Mędrców 
Lublina – Jeszywas Chachmej Lublin, która 
przed wojną uchodziła za jedną z najnowocze-
śniejszych i najznakomitszych uczelni rabinac-
kich na świecie. O mieszkańcach dawnej dziel-
nicy żydowskiej przypomina jedna z ostatnich 
ocalałych w Lublinie, przedwojennych latarni 
ulicznych przy ul. Podwale, która świeci całą 
dobę. Państwowe Muzeum na Majdanku to zaś 
pierwsze muzeum martyrologiczne na świecie.

DLACZEGO LUbLIN? 
Lublin jest nazywany miastem inspiracji. Przyciąga turystów 
wyjątkowym klimatem, zabytkami, ofertą kulturalną, pyszną kuchnią. 
A oto kilka szczególnych powodów, dla których warto tu przyjechać:

turystyka.lublin.eu



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 sekretariat@ddkbronowice.pl
i www.ddkbronowice.pl

PRACOWNIE KULTURY MAKI
ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin
t +48 81 444 00 06 
e filiamaki@ddkbronowice.pl

PRACOWNIE KULTURY TATARY
ul. hutnicza 28A, 20-218 Lublin
t +48 81 746 61 94
e filiaddk@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

DZIELNICOWY DOM KULTURY  
„CZUbY POŁUDNIOWE”
ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin
t + 48 81 466 59 18 
e info@ddkczubypoludniowe.pl
i www.ddkczubypoludniowe.pl

GALERIA LAbIRYNT
ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20–052 Lublin
t +48 81 466 59 20
e galeria@labirynt.com
i www.labirynt.com

INSTYTUCJE KULTURY W LUbLINIE
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 W LUbLINIE
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 W LUbLINIE
spektakle odbywają się w CSK,  
Plac Teatralny 1, 20-029 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 W LUbLINIE
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
t + 48 533 334 142
e biuro@spotkaniakultur.com
i www.spotkaniakultur.com

FILhARMONIA IM. hENRYKA 
WIENIAWSKIEGO W LUbLINIE
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

MUZEUM LUbELSKIE W LUbLINIE
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.org
i www.gardzienice.org

TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W LUbLINIE
ul. Prezydenta gabriela Narutowicza 17,  
20-004 Lublin
t +48 81 532 29 35
e biuro@teatrosterwy.pl
i www.teatrosterwy.pl

TEATR MUZYCZNY W LUbLINIE
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin
t +48 81 532 76 13
e sekretariat@teatrmuzyczny.eu
i www.teatrmuzyczny.eu

WOJEWóDZKA bIbLIOTEKA PUbLICZNA 
IM. hIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
ul. Prezydenta gabriela 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 wok@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 
ul. B. Chrobrego 18, 20-611 Lublin
t  +48 81 524 51 97
e poczta@mdk.lublin.eu
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

OPRACOWANIE 
KATALOgU

DOM KULTURY „SKARPA”
ul. Przytulna 4, 20-534 Lublin
t +48 81 527 46 48

DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZEChóW”
ul. J. 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

DOM KULTURY „KALINOWSZCZYZNA”
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  +48 505 065 256

INNE

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY 
UMCS „ChATKA ŻAKA”
ul. I. 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

TEKSTY 
Instytucje, organizatorzy, 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, 
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Lublin 
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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


