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piątek, 29 listopada 2019
9.00 – konferencja naukowa – Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze
(Sala Widowiskowa ACK)
15.00 – Konkurs „Scena Otwarta” (Sala Operowa CSK)
20.30 – Dagadana – Polska/Ukraina 20/25 zł (Sala Operowa CSK)

sobota, 30 listopada 2019
11.00 – Tańce romskie i węgierskie – warsztaty Romengo (Duża Kieszeń CSK)
11.00 – Magia smyczka – warsztaty Marii Pomianowskiej (Mała Kieszeń CSK)
14.00 – Koyemba – warsztaty pieśni afrykańskich Lydie Kotlinski (Duża Kieszeń
CSK)
16.00 – Festiwalowe Żywe Książki (Mała Kieszeń CSK)
18.00 – Spotkania Kultur – Kalakan - Kraj Basków, Romengo - Węgry, Orkiestra
św. Mikołaja - Polska, laureaci „Sceny Otwartej” (Sala Operowa CSK) 30/40 zł

niedziela, 1 grudnia 2019
11.00 – Świecidełka – warsztaty ozdób bożonarodzeniowych (hol ACK)
12.00 – Dźwięki z korzenia – warsztaty didgeridoo – Maciej Lubaś (Sala
Widowiskowa ACK)
13.00 – Zagraj mi muzyczko – warsztaty dla dzieci 4-6 lat – Marta i Krzysztof
Butrynowie (pok. 08 ACK)
14.30 – Zagraj mi muzyczko – warsztaty dla dzieci 7 + lat – Marta i Krzysztof
Butrynowie (pok. 08 ACK)
18.00 – Namgar – Buriacja (Sala Widowiskowa ACK) 25/30 zł

Imprezy towarzyszące: „Tradycja w obiektywie” – pokonkursowa wystawa
fotograficzna (CSK); Jarmark Cudów (CSK); scenografia wykonana przez studentów
Wydziału Artystycznego UMCS przygotowana pod kierunkiem Jarka Koziary (Sala
Operowa CSK); koncert grupy Moritmo (sobota, CSK, w przerwie koncertu
„Spotkania Kultur”); Mikołajkowy Gabinet Portretowy (CSK)

Karnety: ekobi let.pl /mikolajk ifolkowe, bi lety na pojedyncze koncerty
https://bilety.spotkaniakultur.com/ oraz w Punkcie Informacyjno-Kasowym Centrum
Spotkania Kultur
ACK – Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16
CSK – Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1



Scena Otwarta  
Piątek, 29 grudnia, godz. 15.00 (Sala Operowa CSK)

Koncert konkursowy przeznaczony dla młodych artystów. Jego uczestnicy prezentują
program inspirowany muzyką tradycyjną dowolnego kraju czy regionu. Ludowość jest
dla nich inspiracją, którą na scenie twórczo przetwarzają i ożywiają. W koncercie 
weźmie udział kilkunastu najciekawszych wykonawców wybranych przez 
organizatorów spośród otrzymanych zgłoszeń. W tym roku napłynęło ich aż 33. Do 
konkursu jury zakwalifikowało następujące zespoły: Vidlunnia (Poznań) , Zakuka 
(Opole), Derwana (Warszawa), Królestwo Beskidu (Laliki i Trójwieś Beskidzka), 
Torban (Lwów), Kapela Karpati (Poznań/Dzianisz), Michalove (Michałowo, woj. 
pomorskie), Koło Jana (Poznań), Kosy (Wrocław), Black Drums Icon (Brzeg) i 
zwycięzca Dzikiej Karty. W tym roku w jury "Sceny Otwartej" zasiądą:  dr hab. Maria 
Pomianowska (muzyk, pedagog, UJ), Barbara Kuzub - Samosiuk (zespół 
Czeremszyna, festiwal "Z Wiejskiego Podwórza"), dr Rafał Rozmus (kompozytor, 
pedagog, UMCS), Marcin Piotrowski (animator kultury, Festiwal "Folkowisko"), 
Krzysztof Górski (Ekoturystyka „Na Karczaku”), Henryk Palczewski (ARS2, Muzyka 
Ucha Trzeciego), Bogdan Bracha (Orkiestra św. Mikołaja, przedstawiciel 
organizatorów)  

Dagadana (Polska/Ukraina)
Piątek, 29 listopada, godz. 20.30 (Sala Operowa CSK)

Dagadana od 2008 roku znakomicie łączy elementy polskiej i ukraińskiej kultury za
pomocą jazzu, elektroniki i world music. Wszystko zaczęło się od spotkania na
warsztatach jazzowych w Krakowie, gdzie wspólna fascynacja muzyką była
zalążkiem przyjaźni i powstania zespołu. Polska i Ukraina są sąsiednimi krajami.
Poszukując w nich muzycznych inspiracji można zauważyć wiele zaskakujących
podobieństw, ale także i różnic – które wpływają na odrębność kultur i ich
wyjątkowość. To znajdziemy w piosenkach Dagadany, która przyczynia się do
zacierania granic i budowania mostów w obu tych narodach. Artyści inspiracji szukali
w różnych źródłach: u swoich bliskich, podczas warsztatów muzyki etnicznej, w
książkach. Od samego początku ich filozofią było spotykanie, dzielenie się muzyką i
sztuką z artystami z różnych zakątków globu. Stąd efekty w postaci nagrań czy
koncertów z muzykami z całego świata. Jedno z tych spotkań doprowadziło do
nagrania najnowszego albumu „Meridian 68”. Na nowej płycie znalazły się tradycyjne
piosenki z różnych regionów Polski (m.in. z Kurpi i Wielkopolski), ludowe pieśni
ukraińskie i łemkowskie, a także jeden wyjątkowy utwór nagrany po chińsku wspólnie
z poznanym w Pekinie zespołem North Lab. „Meridian 68” był nominowany do
nagrody „Fryderyk” w kategorii Album Roku – Muzyka Korzeni.

Kalakan (Kraj Basków)
Sobota, 30 listopada, godz.18.00 koncert „Spotkania Kultur”  (Sala Operowa CSK)

W euskara, języku baskijskim, kalakan oznacza rozmowę. Jest to również nazwa
zespołu z północnego Kraju Basków (część francuska), który nawiązuje do
dziedzictwa baskijskich tradycyjnych pieśni i muzyki. W wykonaniu trzech wokalistów
i instrumentalistów usłyszymy baskijskie pieśni tradycyjne powstałe na przestrzeni



pięciu wieków oraz własne kompozycje. Artyści akompaniują sobie na tradycyjnych
instrumentach charakterystycznych dla ich regionu, a są to: txalaparta, txirula, tobera,
pandero, xilintx. Śpiewają również a capella. Znakiem rozpoznawczym kapeli są
niezwykle zharmonizowane wokale, współczesne, minimalistyczne aranżacje oraz
txalaparta – rodzaj zazwyczaj drewnianego wibrafonu, na którym grają „tłuczkami"
przeważnie dwie osoby równocześnie. W 2019 roku grupa obchodzi dziesięciolecie
istnienia. Trio ma na swoim koncie współpracę z licznymi artystami. Szerokiej
publiczności znani są z występów z Madonną podczas jej trasy koncertowej MDNA
Tour w 2012 roku.

Romengo (Węgry)
Sobota, 30 listopada, godz. 11.00 (Duża Kieszeń CSK) – Tańce romskie i węgierskie
– warsztaty
Sobota, 30 listopada, godz.18.00, koncert „Spotkania Kultur” (Sala Operowa CSK)

Romengo prezentuje nowe brzmienie muzyki wschodnioeuropejskich Romów.
Członkowie tego jednego z najlepszych, romskich zespołów pochodzą z północno-
wschodnich Węgier. Wykonują tradycyjne utwory przekazywane z pokolenia na
p o k o l e n i e w s p o ł e c z n o ś c i O l á h ,
a także własne kompozycje. Nie jest to więc miejska, „kawiarniana” muzyka
cygańska, lecz prawdziwe akustyczne, wokalne dziedzictwo wsi. Pieśniom
tradycyjnie towarzyszą archaiczne instrumenty rytmiczne, takie jak blaszany dzbanek
czy łyżki, ale również współczesny akompaniament gitary, basu i skrzypiec. Utwory
łączą brzmienie muzyki skrzypcowej w stylu táncház (Domów Tańca) z wokalem
Oláh. Zjawiskowa wokalistka Monika Lakatos zaliczana jest do najbardziej
oryginalnych, romskich artystek. Głos Moniki jest intrygujący, energetyczny, pełen
pasji, bliski najstarszym tradycjom wykonawczym. Śpiewa i tańczy od wczesnego
dzieciństwa, zachęcona przez swoją matkę i cygańską społeczność Oláh, z której się
wywodzi. 
Płyty zespołu często goszczą na World Music Charts Europe. Grupa reprezentowała
też Węgry na Womex 2015 w Budapeszcie.

Orkiestra św. Mikołaja
Sobota, 30 listopada, godz. 18.00, koncert „Spotkania Kultur” (Sala Operowa CSK)

Orkiestra św. Mikołaja to jeden z najbardziej cenionych i docenionych zespołów na
polskiej scenie folkowej. Powstali ponad trzydzieści lat temu. W tym czasie zmieniał
się zarówno ich skład, instrumentarium, jak i styl muzyczny. Niezmienny pozostał
jedynie ich wysoki poziom artystyczny. Przez kolejne trzy dekady swojego
funkcjonowania stworzyli ponad dziesięć albumów. Wszechstronność muzyki, którą
zawarli na kolejnych swoich wydawnictwach, ukazuje niezwykle szerokie horyzonty
artystyczne, kryjące się za projektem. Na ich twórczość składa się także przeróżny
materiał źródłowy, z którego czerpią inspirację. Słychać to zarówno w samych
piosenkach odwołujących się tak do szeroko rozumianej tradycji polskiej, obejmującej
piosenki ludowe z okolic Lubelszczyzny, Podhala i Małopolski, jak i w kompozycjach
nawiązujących do szerszego spektrum stylistycznego, w którym dominuje żywioł
huculski i łemkowski. Ich różnorodność stylu przejawia się również w szerokim
wachlarzu wykorzystywanych brzmień; na ich nagraniach usłyszymy feerię barw



dźwiękowych, realizowanych na tak różnych instrumentach jak cymbały,
nyckelharpa, fujarki pasterskie oraz mandola, koboz czy dutar. W ostatnich latach
Orkiestra św. Mikołaja przeszła wewnętrzną metamorfozę. W zespole pojawili się
basista Zbyszek Kowalczyk i perkusista Jacek Warszawa. Każdy z nich wniósł swój
oryginalny styl wywiedziony z muzyki popularnej. Dzięki temu nowa sekcja rytmiczna
nadała charakterystyczną pulsację nowym piosenkom, w których oprócz folkowego
brzmienia znajdzie się miejsce i na reggae, i na progresywno-rockowe eksperymenty.
Tak ujęta muzyka pozwala odbiorcy odczytywać przekaz Orkiestry św. Mikołaja jako
zjawisko osadzone w głębokiej tradycji muzycznej, które jednocześnie daje powiew
aktualności i żywotności zjawiska, jakim jest folk.

Namgar (Buriacja)
Niedziela, 1 grudnia, godz. 18.00 (Sala Widowiskowa ACK)

Głos Namgar Lhasaranovej jest tak bezkresny jak jej ojczysta Syberia. Niezwykła
skala głosu tej wokalistki i instrumentalistki z Buriacji, stojącej na czele grupy
Namgar, potrafi w kilka minut przejść od brzmienia żartobliwego i dziecięcego do
monumentalnego i potężnego. Zespół wykorzystuje tradycyjne mongolskie
instrumenty, takie jak yatag (13-strunowa cytra) i chanza (3-strunowa lutnia), jak
również elektryczny bas i perkusję, co nadaje jego muzyce wyjątkowe brzmienie,
prezentowane na scenach festiwalowych na całym świecie, od Norwegii, przez
Malezję do Stanów Zjednoczonych. Melodyjne utwory grupy Namgar oparte są na
pieśniach przekazanych Lhasaranovej przez dziadków i ojca, którzy śpiewali jej, gdy
była dzieckiem. Choć aranżacje są nowe, to historie opowiadane w pieśniach są tak
stare, jak dawny jest sam ród rdzennych Buriatów oraz ich opowieści i mity o
niegdysiejszych mongolskich wojownikach, mistrzach, rumakach i słynnych bitwach.

Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze 
Piątek, 29 listopada, godz. 9.00 ( Sala Widowiskowa ACK)

Ogólnopolska konferencja naukowa odbędzie się 29 listopada 2019 roku w
Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Honorowym
patronatem wydarzenie objęli: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński i dr hab. prof. UMCS
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Konferencja poświęcona będzie m.in.
genezie i przejawom sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
ludowemu stylowi artystycznemu; sztuce ludowej wczoraj i dziś – między folklorem,
folkloryzmem i folkiem. Pozostałe zagadnienia to: sztuka w służbie „ludu” –
cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm; ludowe inspiracje w sztuce
współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno; literatura chłopska i literatura
o chłopstwie; ludowy obraz świata w sztuce. W konferencji udział wezmą: mgr Alicja
Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin),
mgr Lidia Biały (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), dr Katarzyna Ceklarz
(Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), mgr Łukasz
Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), mgr Agnieszka
Ciarkowska (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź), mgr Ewa Cudzich
(Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Katowice), lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), mgr Sylwia Gierczak (Szkoła Doktorska Nauk



Humanistycznych UMCS, Lublin), dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki
PAN, Warszawa), Alicja Habza (Instytut Nauk o Sztuce UMCS, Lublin), mgr Krzysztof
Hliniak (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Kraków), lic. Wioletta
Jakubiec (Instytut Muzyki UMCS, Lublin), mgr Agnieszka Jeż (Instytut Muzykologii
UW, Warszawa), mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków), mgr Maria Kula
(Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), dr Agata Kusto (Instytut Nauk o Kulturze
UMCS, Lublin), mgr Ewa Kuszewska (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), mgr
Mirosław Majewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Beata Maksymiuk-
Pacek (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa
Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), prof. dr Marcello Messina (Universidade Federal
da Paraíba), mgr Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w
Warszawie), dr hab. Tomasz Rokosz (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), dr hab.
prof. UMCS Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), dr Olga Solarz
(Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr hab. Magdalena
Szyndler (Instytut Sztuk Muzycznych UŚ, Katowice), mgr Piotr Wróblewski (Instytut
Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), mgr Stefania Zielonka (Instytut im. Oskara Kolberga,
Poznań).

Magia smyczka – warsztaty Marii Pomianowskiej
Sobota, 30 listopada, godz. 11.00 (Mała Kieszeń CSK)

Jak zdefiniować piękne brzmienie instrumentu smyczkowego? Z jakimi rodzajami
instrumentów muzycznych chordofony smyczkowe mogą zabrzmieć najlepiej? Na
czym polega różnica w wydobyciu i kształtowaniu dźwięku pomiędzy fidelami
kolanowymi z różnych zakątków świata? Wykład i warsztaty mają na celu
przedstawienie instrumentów, które pomimo olbrzymich różnic w budowie, barwie
dźwięku i rodzaju muzyki wykonywanej na nich należą do jednej, wielkiej rodziny
instrumentów smyczkowych. Łączy je wspólne, euroazjatyckie pochodzenie. Co
skłoniło człowieka do skonstruowania smyczka? Czy było to dążenie do
wyprodukowania ekwiwalentu ludzkiego głosu? Kto zbudował pierwszy instrument
smyczkowy? Czy instrumenty smyczkowe powstały równolegle w wielu kulturach, czy
też wszystkie pochodzą z jednego, pradawnego źródła? Czym skrzypce różnią się od
indyjskiego sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania można będzie usłyszeć
podczas warsztatów Marii Pomianowskiej. Zaprezentowane zostaną na nich
następujące stare instrumenty Polski, Europy oraz Azji: suka biłgorajska, suka
mielecka, fidel płocka, kemancze (Iran), gadułka (Bułgaria),sarangi (Indie), er-hu
(Chiny), morin-chur (Mongolia). 

Koyemba – warsztaty pieśni afrykańskich Lydie Kotlinski
Sobota, 30 listopada, godz. 14.00 (Duża Kieszeń CSK)

Zajęcia prowadzone przez Lydie Kotlinski, która muzyką afrykańską zajmuje się od
18 lat, adresowane są do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
muzycznego. Program oraz sposób prowadzenia warsztatów jest dostosowywany do
potrzeb grupy. W swoim programie Kotlinski skupia się na dwóch zagadnieniach:



wprowadzaniu wiedzy na temat elementów kultury afrykańskiej poprzez naukę
tradycyjnych pieśni oraz pracą nad rozwojem umiejętności wokalnych. Pierwsza
część zajęć obejmuje zapoznanie się z pieśniami z Zachodniej (Kongo, Benin,
Senegal) oraz Południowej Afryki (języki Zulu i Xhosa). Druga poświęcona jest:
ćwiczeniom rozgrzewającym aparat mowy, ćwiczeniom oddechowo-ruchowym
(uświadamiającym związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w
procesie śpiewania), ćwiczeniom z emisji głosu, pracą nad poczuciem rytmu,
ćwiczeniom polifonicznym (na dwa lub trzy głosy), zapoznaniem się z afrykańskim
rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”, ćwiczeniom związanym z poszukiwaniem
różnych brzmień głosu, pracą nad interpretacją oraz akceptacją swojego głosu, a
t a k ż e ć w i c z e n i o m z i m p r o w i z a c j i
w oparciu o rytm, harmonię i melodię.

Festiwalowe żywe książki
Sobota, 30 listopada, godz. 16.00 (Mała Kieszeń CSK)

Tytułowe „żywe książki” to goście festiwalu, których spotkacie w miejscu jedynym w
swoim rodzaju – wypożyczalni osób, z którymi możecie porozmawiać o historii
polskiego ruchu folkowego i współczesnych inicjatywach związanych z kulturą
tradycyjną. Wydarzenie, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe
Etnolingwistów UMCS, odbędzie się już po raz szósty. Wpisuje się ono w prąd
badawczy, kulturowy i społeczny zwany historią mówioną. Jeśli interesujecie się
dziejami polskiego folku i inicjatywami związanymi z kulturą ludową, to macie
niepowtarzalną okazję by spotkać ludzi zza kulis festiwalu – muzyków, artystów,
działaczy społecznych – i porozmawiać z nimi w kameralnej atmosferze. Zachęcamy
do wypożyczania!

Moritmo
Sobota, 30 listopada, w przerwie koncertu "Spotkania Kultur"  (foyer Sali Operowej
CSK)

Prezentacja warsztatowej grupa bębniarskiej inspirującej się muzyką brazylijską, taką
jak samba, samba reggae, congo itp., we własnych aranżacjach i interpretacji. Grają
na oryginalnych instrumentach używanych w zespołach grających sambę uliczną.

Świecidełka – warsztaty ozdób bożonarodzeniowych
Niedziela, 1 grudnia, godz. 11.00 (hol ACK)

Warsztaty ozdób choinkowych to wyjątkowa okazja, by w twórczy sposób spędzić
czas między koncertami Mikołajek Folkowych. Przeznaczone są nie tylko dla
najmłodszych. W holu Chatki Żaka będziecie mieli okazję do własnoręcznego
wykonania prostych, tradycyjnych ozdób choinkowych, a nawet kartek świątecznych,
miniaturowych Mikołajów z koralików pod kierunkiem „Pana Koralika” i lalek-motanek.
Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy, której owocem będą piękne świecidełka do
zawieszenia na bożonarodzeniowych drzewkach.

Dźwięki z korzenia – warsztaty gry na didgeridoo Macieja Lubasia



Niedziela, 1 grudnia, godz. 12.00 (Sala Widowiskowa ACK)

Didgeridoo jest to tradycyjny, pochodzący z Australii instrument wykorzystywany
przez Aborygenów. To drewniana trąba o charakterystycznym, głębokim, wibrującym
dźwięku, która może powstać naturalnie w wyniku działalności termitów. W naszych
warunkach didgeridoo tworzy się poprzez ręczne lub mechaniczne drążenie. Obecnie
instrument ten możemy spotkać w różnych stylach muzycznych. 
Na warsztatach nauczysz się m.in. podstawowego dźwięku, jakim jest dron,
dźwięków opartych na samogłoskach oraz spółgłoskach, dźwięków naśladujących
zwierzęta, np. ptaka kookaburre czy psa dingo, modulacji dźwięków podstawowych,
oddechu kołowego, sylab do tworzenia rytmów. Dla osób znających podstawy
przewidziana jest nauka rytmów.
Zajęcia poprowadzi Maciej Lubaś, który zajmuje się grą oraz wyrobem didgeridoo od
2004 r. Jest członkiem stowarzyszenia Didjeridoo.pl zrzeszającego muzyków,
budowniczych oraz sympatyków didgeridoo oraz współorganizatorem Festiwalu
Didgeridoo – Dźwięki z Korzenia. Zorganizował również pierwszy festiwal didgeridoo
w Lublinie, a warsztaty gry prowadził m.in. na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie oraz
na Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko w Gorajcu.

Zagraj mi muzyczko – warsztaty dla dzieci – Marta i Krzysztof
Butrynowie
Niedziela, 1 grudnia, godz. 13.00 – warsztaty dla dzieci 4-6 lat (pok. 08 ACK)
Niedziela, 1 grudnia, godz. 14.30 – warsztaty dla dzieci 7 + (pok. 08 ACK)

Zapraszamy na spotkanie z tradycją, w trakcie którego dzieci będą miały okazję
poznać dawne gry, zabawy, wyliczanki, zagadki i piosenki. Zabawom towarzyszyć
będą opowieści o tradycyjnych instrumentach. Wszystko z muzyką graną na żywo.
Spotkamy tu sukę biłgorajską, skrzypce, bębenek obręczowy, baraban, basy ludowe
czy okarynę. Nie tylko ich posłuchamy, ale spróbujemy stworzyć wspólnie kapelę.
Obok melodii i zabaw znanych z Lubelszczyzny pojawią się także nuty z pogranicza:
łemkowskie, ukraińskie i białoruskie. 
Organizatorami warsztatów są Marta i Krzysztof Butrynowie – kulturoznawcy-
folkloryści, badacze muzycznych tradycji Roztocza i Łemkowszczyzny. Prowadzą
Szkołę Suki Biłgorajskiej, gdzie uczą dzieci tradycyjnej, roztoczańskiej nuty. Grają w
rodzinnej kapeli. Rodzice Olka, Ani i Marianki, którzy wszystkie gry i zabawy próbują
najpierw na swoich dzieciach.

Jarmark Cudów
Piątek - sobota, 29-30 listopada, godz. 17.00-22.00 (CSK)

Jarmark Cudów to targowisko różności tak wiekowe, jak sam festiwal. W atmosferze
przedświątecznego bazarku na straganach można znaleźć cuda stworzone przez
ludowych rzemieślników, etniczne instrumenty oraz płyty i wydawnictwa związane z
folkiem i kulturą tradycyjną. Jarmark nadaje Mikołajkom Folkowym wyjątkową
atmosferę familiarnego spotkania, unikalnego na mapie folkowych wydarzeń. To tu,
co roku goście festiwalu nie tylko szukają niespotykanych wyrobów i świątecznych
prezentów, ale również spotykają dawno niewidzianych przyjaciół.



Mikołajkowy Gabinet Portretowy
Piątek - sobota, 29-30 listopada, od godz. 17.00 do końca koncertów (CSK)

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” oraz Lubelska Szkoła
Sztuki i Projektowania (www.artwyspa.com.pl) znów łączą swe siły! Owocem tej
współpracy ma być fotograficzny „Portret festiwalu”. Je s t to próba uchwycenia
atmosfery panującej podczas „Mikołajek”. Fotografowie, słuchacze pierwszego
i drugiego roku specjalności fotografia artystyczna,  mają utrwalić zarówno ekspresję
koncertów głównych, jak i warsztaty, sytuacje zakulisowe oraz koloryt publiczności.
Zdjęcia typowo reportażowe ma uzupełnić praca Gabinetu Portretowego: w
przestrzeni atelier  fotograficznego, w zainscenizowanej scenografii wszyscy
zainteresowani będą mogli wykonać swój portret!
Fotografów wspierać będzie Radosław Bułtowicz – artysta wizualny, animator,
wieloletni wykładowca Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania, prowadzący
specjalność fotografia artystyczna.

Tradycja w obiektywie
Piątek - sobota, 29-30 listopad (CSK)

Pokonkursowa wystawa fotograficzna, prezentująca uchwycone w kadrze zjawiska
związane z kulturą ludową i współczesnym opartym na tradycji obyczajem. Na
wystawie zawisną nagrodzone i wyróżnione prace, a także fotografie wybrane przez
jury w składzie: Mieczysława Goś (Przestrzeń Działań Plastycznych ACK), Marcin
Skrzypek (Orkiestra św. Mikołaja), Robert Pranagal (Fotoklub Rzeczypospolitej
Polskiej) i Radosław Bułtowicz (Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania). Konkurs jest
skierowany do fotografów-amatorów. W konkursie wzięło udział 125 osób, wpłynęło
220 fotografii. Ogłoszenie wyników nastąpi 25. listopada na www.mikolajki.folk.pl. 

Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest największą w historii regionu inwestycją
województwa lubelskiego w dziedzinie kultury. Nowa instytucja kultury robi wrażenie
swoją wielkością (prawie 30 tys. mkw.) i możl iwościami ( jedna z
najnowocześniejszych mechanik scenicznych, fasada multimedialna). Bryła
autorstwa architekta Bolesława Stelmacha wyznacza dominantę krajobrazu ścisłego
centrum miasta, łącząc Śródmieście z Dzielnicą Akademicką. Sercem instytucji jest
piękna i profesjonalna Sala Operowa dla blisko tysiąca widzów. Została ona
przystosowana do realizacji wydarzeń o zróżnicowanym charakterze, od
nowoczesnych konferencji i sympozjów, przez scenę muzyczną prezentującą
gwiazdy i projekty z całego świata, po widowiska operowe i teatralne w
międzynarodowej obsadzie. Ponadto w budynku znajdują się: Sala Kameralna, Kino
Studyjne, Sala Baletowa i ponad 1,5 tys. mkw. przestrzeni wystawienniczych.
Dopełnieniem działalności artystycznej Centrum są aktywności sprzyjające
spotkaniom: kawiarnie, dobry design, zielone dachy i podniebne galerie widokowe.
Od kwietnia 2016 roku Centrum Spotkania Kultur jest nowym, symbolicznym centrum
Lublina, agorą gromadzącą mieszkańców i gości, miłośników sztuki i życia.



Organizatorzy:

ACK UMCS „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
www.ack.lublin.pl

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
ul. Araszkiewicza 11
20-834 Lublin, Poland
www.mikolajki.folk.pl
tel.: +48601732249
e-mail: mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Ewa Zabrotowicz, Bogdan Bracha, Agnieszka Bracha,
Stefan Bracha, Agata Stanowska, Daniel Jabłoński, Damian Gocół, Marcin
Stelmaszczuk, Karol Stanowski, Adam Stanowski, Dariusz Głębowicz, Weronika
Siekierska oraz ekipa wolontariuszy 
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