
O najlepszych lubelskich festiwalach mówi się w całej Polsce. Co roku do Lublina przyjeżdżają artyści 
z całego świata prezentując obrazy, rzeźby, instalacje uliczne i wszelkie inne formy sztuki. Dzięki nim zwykły 
spacer ulicami miasta zmienia się w inspirujące doświadczenie. W lubelskich imprezach widać pasję two-
rzących je ludzi. To oni i one organizują m.in. unikalny w skali Europy festiwal cyrku ulicznego – Carnaval 
Sztukmistrzów czy czerwcową Noc Kultury. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem jest lipcowy festiwal 
Wschód Kultury – Inne Brzeminia Art’n’Music Festival; jest to cykl koncertów muzyki alternatywnej prezen-
tujący niecodzienne utwory z europejskiej sceny. Nie można pominąć również Lublin YOUth Festival i Chonabi-
be! Te i wiele innych wydarzeń odbędzie się w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Культура Любліна – фестивалі та події
По всій Польщі говорять про найкращі люблінські 
фестивалі. Щороку до Любліна приїжджають художни-
ки з усього світу, щоб представити картини, скульпту-
ри, вуличні інсталяції та всі інші види мистецтва. Завдя-
ки їм проста прогулянка вулицями міста перетворю-
ється на надихаючий досвід. Під час люблінських 
подій можна відчути пристрасть людей, які їх творять. 
Вони організовують, між іншим, унікальний в Європі 
фестиваль вуличного цирку – Карнавал штукарів або 
Ніч культури в червні. Ще одна унікальна подія – лип-
невий фестиваль Art'n'Music Схід культури „Інші звуки” 
- це серія концертів альтернативної музики, що пре-
зентують незвичайні твори європейської сцени, Лю-
блінський фестиваль молоді та Chonabibe! Ці та багато 
інших заходів відбудуться під час Європейської столи-
ці молоді.

Culture in Lublin - Festivals and events
The best festivals of Lublin are known all over Poland. 
Artists from across the world come to the city to show-
case their paintings, sculptures, installations and other 
works of art. Thanks to them, a simple walk through the 
city’s streets turns into an inspiring experience. The pas-
sion of the creators is clearly visible in Lublin's events. 
It is them who organise the Night of Culture or the Car-
naval Sztukmistrzów - a festival of street circus art and 
an event unique on the European scale. The East of Cul-
ture - Di�erent Sounds Art'n'Music Festival is another 
extraordinary event that happens in Lublin. It's a series 
of concerts of alternative music centred around innova-
tive works from the European stage. On top of that, 
there is also the Lublin YOUth Festival and the Chona-
bibe Festival! These events, as well as many others, will 
take place during the European Youth Capital.
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