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Międzynarodowe  
Spotkania FolkloryStyczne  
iMienia ignacego wachowiaka 
12—17 lipca 2016 
w pierwszej połowie lat 80. z inicjatywy lubelskich zespołów folklorystycznych zorganizo-
wano imprezę, której celem było zaprezentowanie lubelskiej publiczności pieśni i tańców 
ludowych różnych krajów. zaproszono zespoły współpracujące z lubelskimi grupami i tak oto 
w 1984 roku po raz pierwszy odbyły się lubelskie Spotkania Folklorystyczne, gdyż tak wtedy 
nazywał się ten festiwal. ogromne zainteresowanie widzów i bardzo pozytywne opinie 
uczestniczących zespołów zachęciły organizatorów do kontynuowania tego przedsięwzięcia. 
od roku 1994 organizatorem festiwalu jest zespół pieśni i tańca „lublin” odpowiadający za 
przygotowanie imprezy, jej kształt artystyczny i stronę techniczną.

Spotkania odbywają się pod patronatem cioFF® – Międzynarodowej rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki ludowej oraz zaliczają się do najważniejszych 
tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. w imprezie uczestniczą naprzemiennie 
w jednym roku zespoły dorosłe, w następnym zaś dziecięce.

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

carnaval SztukMiStrzów 
28—31 lipca 2016 
carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku. 
do miasta zjeżdżają artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, którzy 
prezentują magiczne, zapierające dech w piersiach spektakle i widowiska. prowadzą także 
cykl warsztatów dla profesjonalistów oraz dla początkujących. 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 nowego 
cyrku w tej części europy.

w 2017 roku lublin po raz drugi zostanie gospodarzem europejskiej konwencji Żonglerskiej 
– największej tego rodzaju imprezy na świecie. to prestiżowe wydarzenie, gromadzące 
środowiska 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: biuro@jarmarkjagiellonski.pl  i: www.jarmarkjagiellonski.pl

JarMark JagiellońSki 
12—14 sierpnia 2016 
Jarmark Jagielloński to czas, kiedy kultura tradycyjna prezentowana jest poprzez muzykę, 
śpiew i taniec. w programie wydarzenia jest miejsce na koncerty muzyki tradycyjnej, jak 
i te nią inspirowane. podczas nocnych potańcówek królują oberki, mazurki 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 etnologami, zapraszają twórców praktykujących rzemiosło od pokoleń 
i artystów, którzy inspirują się sztuką ludową.

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

europeJSki FeStiwal SMaku 
3—11 września 2016 
Sztuka smakowania życia i celebracja jego smaków to motto europejskiego Festiwalu 
Smaku. Jest to jedyny taki festiwal, który prezentuje bogactwo i dziedzictwo kulinarne 
lubelszczyzny wpisane w szeroki kontekst kultury kulinarnej całej europy i krajów 
partnerstwa wschodniego. połączenie największego kulinarnego święta regionu z bogatym 
programem kulturalnym – koncertami gwiazd, wystawami, pokazami i warsztatami jest 
znakiem rozpoznawczym festiwalu. to, że kuchnia jest również częścią kultury dowodzi 
wsparcie festiwalu przez instytut adama Mickiewicza, narodową instytucję kultury 
promującą kulturę polski za granicą. tegoroczna edycja festiwalu poświęcona jest 
kulturze armenii.

wSchód kultury inne BrzMienia —  
art’n’MuSic FeStival 
6—10 lipca 2016
inne Brzmienia prezentują najoryginalniejszych twórców i nurty w światowej muzyce. 
Stawiają na wysoką jakość artystyczną i unikalność. w tym roku, przez 5 dni festiwalu, 
w lublinie pojawią się artyści z 10 krajów świata, a na jedynych koncertach w polsce 
usłyszymy między innymi: japoński big band Shibusashirazu orchestra, legendę postrocka - 
tortoise czy ekspertów od reggae’owych aranży światowych evergeenów – zespół easy Star 
all Stars. w ramach Festiwalu odbędzie się prezentacja niemieckiej niezależnej wytwórni 
Staubgold, reprezentowanej przez Markusa detmera, kammerflimmer kollektief oraz trio 
aksak w składzie Jaki liebezeit, holger Mertin i Jozef Suchy. 

program obfituje także w wydarzenia dla fanów ambitnego kina, literatury i sztuki współ-
czesnej. najmłodsi będą mogli uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich Małych 
innych Brzmieniach.

MAPA CENTRUM LUBLINA

fot. Tomasz Kulbowski

fot. Tomasz Bylina

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

centralny plac zaBaw
2 lipca — 4 września 2016 
Jest to interdyscyplinarny projekt, który poprzez zaangażowanie miejskich środowisk tworzy 
atrakcyjną przestrzeń dla rozmaitych działań artystycznych, animacyjnych, edukacyjnych 
i sportowych. Służą one integracji oraz propagowaniu i rozwijaniu kreatywnego, produk-
tywnego, aktywnego spędzania czasu, połączonego z edukacją 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 instytu-
cji. każdy może włączyć się do prowadzonych tam działań animacyjnych, pokazów, warszta-
tów, projekcji, koncertów i imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

centralny plac zabaw to łatwo dostępna alternatywa dla dotychczasowego, rutynowego 
spędzania wolnego czasu, jak i okazja do rozwoju osobistego dzięki możliwości korzystania 
z twórczych zabaw i przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

fot. Malina Łukasiewicz

fot. archiwum

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

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

fot. Tomasz Kulbowski

fot. Tomasz Kulbowski

1. kościół pw. św. Mikołaja
2. katedralna cerkiew prawosławna 

pw. przemienienia pańskiego
3. zamek lubelski (Muzeum lubelskie),  

3a. kaplica trójcy Świętej, 3b. donżon
4. kościół pw. św. wojciecha
5. Brama grodzka, ośrodek 

„Brama grodzka – teatr nn”
6. Bazylika drzewa krzyża 

Świętego oo. dominikanów
7. trybunał koronny
8. wejście do trasy podziem-

nej pod Starym Miastem

9. piwnica pod Fortuną
10. teatr Stary w lublinie
11. lubelski ośrodek informacji 

turystycznej i kulturalnej
12. teatr im. h. ch. andersena
13. wieża trynitarska
14. archikatedra lubelska (zakry-

stia akustyczna, krypty)
15. Brama krakowska
16. nowy ratusz
17. dom Słów – izba drukarstwa
18. kościół pw. św. Józefa 

i klasztor oo. karmelitów

19. kościół pobernardyński 
pw. nawrócenia św. pawła

20. kościół pw. wniebowzięcia 
nMp zwycięskiej

21. teatr im. Juliusza osterwy
22. pomnik unii lubelskiej
23. kościół ewangelicko–augsburski 

pw. Świętej trójcy
24. Muzeum wsi lubelskiej
25. ogród Botaniczny
26. Jeszywas chachmej lublin
27. państwowe Muzeum na Majdanku
28. Most kultury

29. centrum kultury w lublinie
30. Muszla koncertowa
31. warsztat Fotograficzny - 

warsztaty kultury w lublinie
32. pracownia „Bernardyńska 11” - 

warsztaty kultury w lublinie
33. galeria labirynt | plaza
34. warsztaty kultury w lublinie
35. centrum Spotkania kultur w lublinie 

35a Filharmonia im. henryka 
wieniawskiego w lublinie, 
35b teatr Muzyczny w lublinie
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Warsztaty Kultury w Lublinie  t: +48 81 533 08 18  e: info@nockultury.pl  i: www.nockultury.pl

 KINA I TEATRY   
Kino BAjKA 
ul. Radziszewskiego 8 
www.kinobajka.nazwa.pl 

CineMA CiTy
ul. Lipowa 13, al. W. Witosa 32 
www.cinema-city.pl  

MuLTiKino
al. Spółdzielczości Pracy 36 
www.multikino.pl

TeATr iM. j. oSTerWy W LuBLinie
ul. Narutowicza 17, www.teatrosterwy.pl 

ośrodeK PrAKTyK TeATrALnyCh  
„GArdZieniCe” 
ul. Grodzka 5a, www.gardzienice.org

TeATr iM. h.Ch. AnderSenA 
W LuBLinie
spektakle odbywają się w CSK,  
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin 
 www.teatrandersena.pl

TeATr MuZyCZny W LuBLinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 www.teatrmuzyczny.eu 

TeATr STAry W LuBLinie
ul. Jezuicka 18, www.teatrstary.eu

 MUZEA I GALERIE   
MuZeuM LuBeLSKie W LuBLinie
ul. Zamkowa 9, www.muzeumlubelskie.pl 

oddZiAŁy MuZeuM LuBeLSKieGo:
-MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA 
 (Brama Krakowska) 

-MUZEUM LITERACKIE  
 im. J.Czechowicza (ul. Złota 3) 

-DWOREK WINCENTEGO POLA  
 (ul. Kalinowszczyzna 13)

PiWniCA Pod ForTuną
ul. Rynek 8, www.piwnica.lublin.eu

MuZeuM ArChidieCeZjALne  
SZTuKi reLiGijnej 
ul. Królewska 10 (w Wieży Trynitarskiej)

PAńSTWoWe MuZeuM nA MAjdAnKu 
ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
www.majdanek.eu 

MuZeuM WSi LuBeLSKiej
al. Warszawska 96, www.skansen.lublin.pl  

doM SŁóW - iZBA druKArSTWA 
ul. Żmigród 1, www.teatrnn.pl  

GALeriA BiAŁA – CenTruM KuLTury 
W LuBLinie
ul. Peowiaków 12, www.biala.art.pl 
 
 

GALeriA LABirynT 
ul. ks. J. Popiełuszki 5, www.labirynt.com 

GALeriA ArT
Okręg Lubelskiego Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
ul. Krakowskie Przedmieście 62 
www.zpap-lublin.pl

GALeriA SZTuKi SCeny  
PLASTyCZnej KuL
Rynek 8, www.kul.pl

GALeriA GArdZieniCe
ul. Grodzka 5a, www.gardzienice.art.pl

GALeriA „PrZy BrAMie” ToWArZySTWA 
PrZyjACióŁ SZTuK PięKnyCh
ul. Grodzka 34/36, www.tpsp-lublin.pl

GALeriA SZTuKi WirydArZ
ul. Grodzka 19, www.wirydarz.com.pl 

BrAin dAMAGe GALLery
Plac Teatralny 1

GALeriA SZTuKi LudoWej
ul. Grodzka 14, www.zgstl.pl

GALeriA ArT BruT  
- CenTruM KuLTury W LuBLinie
ul. Peowiaków 12

 INNE INSTYTUCJE KULTURY   
CenTruM KuLTury W LuBLinie
ul. Peowiaków 12, tel. +48 81 466 61 00 
www.ck.lublin.pl

dZieLniCoWy doM KuLTury  
„BronoWiCe”
ul. Krańcowa 106, tel. +48 81 744 16 38 
www.ddkbronowice.pl

dZieLniCoWy doM KuLTury „WęGLin”
ul. Judyma 2a, tel. +48 81 466 59 10 
www.ddkweglin.pl

MiejSKA BiBLioTeKA PuBLiCZnA 
iM. hieroniMA ŁoPACińSKieGo
ul. Peowiaków 12, tel. +48 81 466 62 00  
www.mbp.lublin.pl

ośrodeK „BrAMA GrodZKA  
– TeATr nn”
ul. Grodzka 21, tel. +48 81 532 58 67 
www.teatrnn.pl

ośrodeK MiędZyKuLTuroWyCh iniC-
jATyW TWórCZyCh „roZdrożA”
ul. Peowiaków 12, tel. +48 81 466 61 67 
www.rozdroza.com

WArSZTATy KuLTury W LuBLinie
ul. Grodzka 5a, tel. + 48 81 466 59 09 
www.warsztatykultury.pl

 

 

ZeSPóŁ Pieśni i TAńCA „LuBLin”  
iM. WAndy KAnioroWej
ul. I Armii Wojska Polskiego 3,  
tel. +48 81 532 78 43 
www.zpit.lublin.pl

CenTruM SPoTKAniA KuLTur W LuBLinie
Plac Teatralny 1, tel. + 48 533 334 142 
www.spotkaniakultur.com

FiLhArMoniA  
iM. henryKA WieniAWSKieGo
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5,  
tel. +48 81 531 51 20  
www.filharmonialubelska.pl

WojeWódZKA BiBLioTeKA PuBLiCZnA 
iM. hieroniMA ŁoPACińSKieGo
ul. Narutowicza 4, tel. +48 81 528 74 00 
www.wbp.lublin.pl

WojeWódZKi ośrodeK KuLTury
ul. Dolna Panny Marii 3, 
tel.+48 81 532 42 08  
www.wok.lublin.pl

AKAdeMiCKie CenTruM KuLTury 
uMCS „ChATKA żAKA”
ul. Radziszewskiego 16, 
tel. +48 81 533 32 01 
www.ack.lublin.pl ku
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MoSt kultury 
4 czerwca — 31 sierpnia 2016
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 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 
jako rodzaj „lokalnego święta”. historyczny most na trzy letnie miesiące staje się miej-
scem 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.

noc kultury 
4/5 czerwca 2016
czy można sobie wyobrazić, że zapomniana lubelska uliczka zmienia się na jedną noc w naj-
bardziej 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 alpinistycznych? 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 świetlistymi instalacjami, place i skwery scenami teatralnymi, 
a uliczki Starego Miasta potrafią 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 
kilkaset atrakcji, a czas ograniczony. to przecież tylko jedna noc.

ośrodek Międzykulturowych inicjatyw Twórczych „rozdroża”  t: +48 81 466 61 67  e: info@opencity.pl  i: www.opencity.pl

FeStiwal „Solo Życia” 
26—27 sierpnia 2016
Festiwal promuje utalentowanych, młodych muzyków z całej europy poprzez umożliwienie 
im debiutu scenicznego. aby wziąć udział w Festiwalu należy nagrać wymyśloną przez 
siebie partię solową, zagraną na dowolnym instrumencie do nagranego wcześniej podkładu 
muzycznego. komisja po przesłuchaniu solówek dokonuje 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 otrzymuje 
cenne nagrody ufundowane przez największe firmy muzyczne w polsce, ma swój recital 
w następnej edycji „Solo Życia”, a w myśl umów zawartych z organizatorami innych festiwali 
występuje na nich jako jedna z gwiazd. dla uczestników Festiwal stał się niejednokrotnie 
przepustką do kariery scenicznej.

FeStiwal Sztuki w przeStrzeni 
puBliczneJ „otwarte MiaSto” 
23 czerwca — 21 lipca 2016
lubelski Festiwal „otwarte Miasto” to jedna z najważniejszych prezentacji sztuki współ-
czesnej w polsce i największa tego typu wystawa na wschodzie polski. koncepcja 8. edycji 
Festiwalu polega na podkreśleniu symbolicznego wymiaru przestrzeni lublina, poprzez 
wprowadzenie w nią realizacji artystów. interwencje uczestników festiwalu pomyślane są 
jako „obce ciała”, generatory niespodziewanej zmiany (fizycznej i symbolicznej) w miejscach, 
które uważaliśmy za oswojone i gruntownie odczytane. ważnym bohaterem tegorocznej 
edycji będą miejskie pomniki. artyści są zazwyczaj wykonawcami programów ideologicz-
nych fundatorów pomników. na czas festiwalu „otwarte Miasto” to artyści otrzymują 
moc sprawczą.

inForMacJe praktyczne:

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

fot. Tomasz Kulbowski

fot. Tomasz Kulbowski

fot. Marcin Pietrusza

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Młodzieży uzdolnionej Muzycznie „Solo życia”  e: mietek@jurecki.art.pl  i: www.jurecki.art.pl fot. Wojciech Wytrążek

LuBeLSKi roWer MiejSKi:
Biuro oBSŁuGi KLienTA LrM
czynne całodobowo.
poza sezonem: od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 10:00 — 12:00
T: +48 81 464 66 00 | +48 81 440 20 20

STACjonArne Biuro oBSŁuGi KLienTA LrM
ul. Jezuicka 1/3, w siedzibie loitik
czynne od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach: 9:00 — 19:00
w dni świąteczne - nieczynne
www.lubelskirower.pl

STreFA PŁATneGo PArKoWAniA:
działa od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8:00 — 17:00
www.lublin.spp24.pl

Biuro STreFy PŁATneGo PArKoWAniA 
W LuBLinie:
ul. Bernardyńska 6
T: +48 81 536 25 33
czynne od poniedziałku do niedzieli  
w godzinach: 8:00 — 17:30

inForMACjA TurySTyCZnA:
LuBeLSKi ośrodeK inForMACji TurySTyCZnej 
i KuLTurALnej
ul. Jezuicka 1/3 
T: +48 81 532 44 12
www.lublintravel.pl
www.lubelskietravel.pl

Biuro oBSŁuGi ruChu TurySTyCZneGo PTTK
ul. krakowskie przedmieście 78
T: +48 81 532 87 04 
www.bortpttklublin.pl

ViA jAGieLLoniCA – CenTruM oBSŁuGi 
TurySTyCZnej
ul. M.c. Skłodowskiej 3/15
T: +48 81 441 11 18  | +48 693 272 040
www.szlakjagiellonski.pl

wyBrane wydarzenia:

PArAdiSe BAnGKoK MoLAM inTernATionAL BAnd _ 1 czerwca _ Centrum Kultury w Lublinie The CrAnBerrieS _ 3 czerwca 
_ Arena Lublin KonTynenTy FeSTiWAL Podróży i rePorTAżu z udziałem Paula Theorux _ 3-5 czerwca _ Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie WodeCKi i MiTCh&MiTCh _ 4 czerwca _ Centrum Spotkania Kultur w Lublinie eWA BeM _ 8 czerwca _ Teatr 
Stary w Lublinie red SnAPPer _ 17 czerwca _ Centrum Kultury w Lublinie juLiA MArCeLL _ 22 i 23 czerwca _ Teatr Stary 
w Lublinie nederLAndS dAnS TheATre 2 _ 24 i 25 czerwca _ Centrum Spotkania Kultur w Lublinie diAnne reeVeS _ 28 czerwca 
_ Teatr Stary w Lublinie The Third eye FoundATion _ 1 lipca _ Centrum Kultury w Lublinie TorToiSe _ 9 lipca _ Błonia pod 
Zamkiem GenTeLMAn MTV Unplugged _ 3 września _ Centrum Spotkania Kultur w Lublinie WATTiCAn PunK BALLeT _ 
9 września _ Stare Miasto, Plac po Farze PreMierA TeATru STAreGo - „BooGie STreeT” _ 24 września _ Teatr Stary w Lublinie

lato z kulturą w luBlinie


