
 

 

Lublin, 20 lipca 2021 
 

Ekscytujące! Dźwięki Słów-Trójmorze 2021 
 
29 lipca, po pandemicznej przerwie, rozpoczyna się 7. edycja festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-
Teatralnych, pod hasłem „Trójmorze”. Do 1 sierpnia na Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie oraz w 
Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego odbędą się koncerty na żywo i edukacyjne warsztaty wokalne 
prowadzone osobiście przez gwiazdy festiwalu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a ilość miejsc 
ograniczona. 
 
Festiwal Dźwięki Słów, organizowany przez Fundację Lubelski Salon Artystyczny, jest stałym punktem 
kulturalnej mapy Lublina i od lat cieszy się uwagą publiczności poszukującej wartościowego przekazu 
artystycznego. Dźwięki Słów harmonijnie łączą różnorodne trendy muzyczne, dopracowaną warstwę 
znaczeniową z perfekcyjnym wykonaniem. Poprzednie edycje obfitowały w różnorodne formy od musicali 
po kameralne koncerty, czy nawet pokazy uliczne. Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ festiwal 
powraca po pandemicznej przerwie. Po raz pierwszy wstęp na wszystkie wydarzenia, w tym warsztaty w 
formie mistrzowskich klas, jest bezpłatny dla publiczności.  
 
„7. edycja Dźwięków Słów, zarówno dla artystów, publiczności, jak i Fundacji Lubelski Salon Artystyczny, jest 
kojącym wytchnieniem w cieniu pandemii. Zdecydowaliśmy się na kameralną formę, bo tylko tak możemy 
dzisiaj spotkać się na żywo ze sztuką. Dzięki współpracy Fundacji Lubelski Salon Artystyczny i Centrum 
Kultury w Lublinie oraz Sponsorów, po raz pierwszy wszystkie wydarzenia są otwarte. To bardzo cieszy, bo 
oznacza, że każdy rzetelny miłośnik Sztuki, który w sercu ma słowo i dźwięk będzie mógł uczestniczyć w 
koncertach i warsztatach. Oczywiście z zachowaniem aktualnych zasad reżimu sanitarnego.” - mówi Irena 
Beata Michałkiewicz, dyrektor festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki Słów i prezes 
Fundacji Lubelski Salon Artystyczny 
 
Repertuar 7. edycji festiwalu Dźwięki Słów czerpie z wielobarwności brzmień i kultur krajów Trójmorza. 
Program to wehikuł, który zabierze słuchaczy w podróż po aktualnych i ekscytujących europejskich 
zjawiskach muzycznych. Wspólnym mianownikiem występów jest, jak zawsze w Dźwiękach Słów, najwyższa 
jakość wykonania i estetyczna harmonia. Wystąpią na żywo: Chwila Nieuwagi (Polska), Estonian Voices 
(Estonia), iNcarnations&Maja Kleszcz (Polska), Logital (Słowacja), Melo M (Łotwa), Alina Orlova (Litwa), 
Dorota Osińska (Polska), Romengo&Monika Lakatos (Węgry).  
 
Nowością w programie „Dźwięków Słów” jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej, polegającej na osobistym 
spotkaniu gwiazd z osobami, podejmującymi drogę artystycznego rozwoju. Edukacyjne warsztaty wokalne, 
których współorganizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki będą miały formę klas mistrzowskich, 
podczas których artyści estrady spotkają się z amatorami, by przekazać im tajniki prezentacji scenicznej, 
interpretacji tekstu, a przede wszystkim warsztatu wokalnego. Chętni do udziału w bezpłatnych warsztatach 
muszą zgłosić się poprzez email na adres info@dzwiekislow.pl, do dnia 28 lipca 2021, pisząc o swojej 
motywacji i dotychczasowych doświadczeniach. Warsztaty poprowadzą muzycy i wokaliści - Maja Kleszcz i 
Wojciech Krzak z Polski oraz siedmioosobowy skład zespołu Estonian Voices wraz z ich dyrektor artystyczną 
Kadri Voorand. Ilość miejsc jest ograniczona. 
 
Organizator: Fundacja Lubelski Salon Artystyczny 
Współorganizatorzy: Centrum Kultury w Lublinie, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Edukacji i 
Nauki 
 
Sponsorzy:  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A 
Lubelski Węgiel „Bogdanka”  
POLREGIO SP ZOO  

ALGOTECH  
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Partner: 

Fundacja PKO Bank Polski  

 

Darczyńcy: 

Zakłady Azotowe w Puławach  

Bank PEKAO SA  

 
Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
 

 
Harmonogram wydarzeń 

7 DŹWIĘKI SŁÓW TRÓJMORZE, 29 lipca – 1 sierpnia 2021 
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia, ilość miejsc ograniczona  

 
czwartek 29 lipca  
18:30 Chwila Nieuwagi –Polska/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie 
20:30 Dorota Osińska –Polska/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie  
22:00 Navi –Polska/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie 
 
piątek 30 lipca  
16:00 Warsztaty Wokalne z Estonian Voices/ Sala Czarna w Centrum Kultury w Lublinie 
18:30 Melo M–Łotwa/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie  
20:30 Longital –Słowacja/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie 
 
sobota 31 lipca  
12:00 Warsztaty wokalne z Mają Kleszcz/ Sala Prób nr 2 w Centrum Kultury w Lublinie 
18:30 Estonian Voices –Estonia/ Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie  
20:30 Alina Orlova –Litwa/Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie 
 
niedziela 1 sierpnia  
12:00 Warsztaty wokalne z Mają Kleszcz/ Sala Prób nr 2 w Centrum Kultury w Lublinie 
18:30 incarNations & Maja Kleszcz Polska/ Muszla Ogrodu Saskiego w Lublinie 
20:30 Romengo & Monika Lakatos –Węgry /Muszla Ogrodu Saskiego w Lublinie 
 
Fundacja Lubelski Salon Artystyczny  
Fundacja Lubelski Salon Artystyczny jest organizatorem festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych 
Dźwięki Słów. Edycja 2021 to 7. Odsłona wydarzenia, inspirowana społeczną, gospodarczą i kulturalną ideą 
„Trójmorza”. Fundacja Lubelski Salon Artystyczny oferuje publiczności wartościowe propozycje skupiając się 
na sztuce współczesnej. W wydarzeniach, przedstawianych przez FLSA, podstawą kontaktu z widzem jest 
werbalna wypowiedź artystyczna, a „słowo” jest mocą sprawczą wobec jego wyobraźni i epicentrum 
scenicznego świata. Twórczynią Fundacji Lubelski Salon Artystyczny jest Irena Beata Michałkiewicz, 
inspiratorka życia kulturalnego Lubelszczyzny, autorka scenariuszy, reżyserka festiwali, spektakli i 
słuchowisk. Przygodę ze sztuką rozpoczęła jako aktorka najpierw w Teatrze Akademickim KUL Grupa 
„Ubodzy” związanym z ruchem Jerzego Grotowskiego, później w Teatrze Provisorium. Współpracuje z 
Centrum Kultury w Lublinie. Działaczka pierwszej „Solidarności”, której wolnościowe ideały do dzisiaj są dla 
Niej podstawą życia zawodowego i twórczości.  
 
Kontakt dla mediów:  
Irena Beata Michałkiewicz 
info@dzwiekislow.pl 
tel. 573 167 063 
www.dzwiekislow.pl  
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