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шановні Пані й Панове!
Люблін – це місто, що перебуває в динамічному розвитку й нади-
хає своєю позитивною енергією. його майбутнє ми базуємо 
на якісному розвитку: будуванні соціального капіталу, піклу-
ванні про якість життя мешканців та сприянні їх креативності. 
надзвичайно важливим елементом розвитку Любліна є культура. 

у 2014 році ми розпочали процес підготування до найбіль-
шої події в сучасній історії Любліна. Вже у 2017 році простір 
міста стане великою цілорічною сценою відзначення 700-річ-
чя надання міських прав. Це велике свято буде прекрасним 
витвором, підготованим спільно мешканцями міста. Програма 
відзначення буде проявом громадянських потреб люблінян, 
а її творення на основі принципу громадянської співучасті стане 
унікальним досвідом для всіх нас. Коли Владислав Локеток 
у 1317 році надав локаційний привілей для Любліна, він увів 
місто в європейський економічний і культурний обіг. через 
700 років після цього ми хочемо запитати про значення цієї події, 
повернутися до коріння – але також поглянути в майбутнє.

Головні події відзначення ювілею відбуватимуться 
у 2017 році, проте вже тепер реалізуються проекти, які впи-
суються у святкування 700-річчя. Культурне життя Любліна 
– це дедалі більше багатство подій, із частиною яких ми 
хочемо познайомити Вас у цьому виданні. Я перекона-
ний, що кожен знайде в культурній пропозиції Любліна те, 
що відповідатиме його смакам і очікуванням. Запрошую 
Вас познайомитися з культурною стороною Любліна.

д-р Кшиштоф Жук
Президент міста Люблін
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Центр культури 
в Любліні

Центр культури – це відкрита уста-
нова, яка представляє цілий спектр 
мистецьких подій, не обмежуючись 
до вузько визначених, незмінних 
сфер. Щоб промовити до якомога 
ширшої аудиторії й задовольнити 
очікування мешканців Любліна, 
програма Центру культури охоплює 
події, що належать і до так званого 
мейнстріму, і до незалежної/нішевої 
культури. Центр культури є органі-
затором театральних, музичних та 
кінофестивалів, серед яких найваж-
ливішими є «Театральні конфрон-
тації», Міжнародні зустрічі театрів 
танцю, «MAAT Фестиваль», «Люблін 
Джаз-Фестиваль», «Багатокультурний 
Люблін». 

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

Гармонії 
Старого Міста
Січень – ГруДень 

«Гармонії...» представляють музич-
ну творчість у багатому контексті 
польської та світової культури, 
популяризують традицію і сьогоден-
ня, широкий спектр жанрів і форм, 
виконавчих технік і практик. Вони 
нагадують про багатовікову тради-
цію Любліна – місця народження 
геніального скрипаля, композитора 
і педагога Генрика Венявського, 
міста на стику Сходу й Заходу, де 
упродовж століть схрещувалися 
музичні течії й мистецькі тенденції. 
Музичну сцену концертів станов-
лять надзвичайні інтер’єри капли-
ці Святої Трійці в Люблінському 
замку, домініканської базиліки, 
люблінської архікатедри, Коронного 
трибуналу і кам’яниці Венявських 
на ринку. Цикл адресований 
мешканцям міста і туристам, усім, 
кому близька ідея діалогу через 
мистецтво. «Гармонії...» про-
сувають талановитих митців 
молодого покоління, лауреатів 
престижних музичних конкурсів.

Музичне товариство ім. Генрика 
Венявського в Любліні
т/ф +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

Died Moroz  
Convention
ЛюТий

«Died Moroz Convention» − це 
авторський проект роберта 
Кусьміровського і рафала Хвали, 
який полягає у зустрічі музикантів 
та їхньої аудиторії у морозному, 
зимовому пейзажі Любліна. Пробний 
випуск заходу, що має характер мис-
тецького «зльоту», відбувся 22 січ-
ня 2010 року в Концертній мушлі 
Саксонського саду. «Died Moroz 
Convention» − це безпрецедентна 
подія, створена за формулою, яка 
досі не зустрічалася. З одного боку, 
це своєрідна перевірка на витрива-
лість як для артистів, так і для нових 
технологій, а з іншого – повернення 
вже дещо призабутих ідей гостинно-
сті, відкритості та символічної зустрі-
чі «людини з людиною». Музичний 
спектр натомість доволі широкий: від 
традиційного, архаїчного звучання 
по модерну альтернативну музику.

роберт Кусьміровський, 
рафал Хвала
t +48 600 422 113
e r.chwala@gmail.com
i www.diedmoroz.org

Студентські 
кіноконфронтації
БереЗень

«Студентські кіноконфронтації» − це 
щорічний огляд найцікавіших досяг-
нень світового кіно, який відбувається 
у глядацькому залі Академічного 
центру культури університету Марії 
Кюрі-Склодовської «Хатка Жака». 
ідея заходу полягає у представлен-
ні фільмів, які були нагороджені на 
найважливіших фестивалях світу, 
здобули «Золотий глобус», «Золоту 
пальмову гілку» Каннського фес-
тивалю чи «Оскара». усі фільми 
«Конфронтацій» уперше демон-
струються в Любліні, а більшість 
із них − також уперше в Польщі. 
Фестиваль, який приваблює числен-
них любителів кіномистецтва, міцно 
вписався в пейзаж найважливіших 
культурних подій Любліна. Творцем 
і автором програми Студентських 
кіноконфронтацій від самого початку 
залишається одна людина, невтом-
ний діяч кінематографічної культури 
в Любліні – Пйотр Котовський. 

Академічний центр культури уМКС 
«Хатка Жака»
t +48 81 533 32 01, внутр. 115
e cineeuropa@umcs.lublin.pl
i www.ack.lublin.pl/kino

Люблінський 
фестиваль авторської 
пісні і співаної 
поезії ім. Яцека 
Качмарського 
«Сентиментальні 
метаморфози»
БереЗень

«Сентиментальні метаморфо-
зи» – це огляд авторської пісні 
і співаної поезії, присвячений 
пам’яті великого барда польської 
естради – Яцека Качмарського. 
Фестиваль має на меті популя-
ризацію співаної поезії, а також 
просування окремих виконавців. 
«Сентиментальні метаморфози» 
від початку до кінця організовані 
учнями IX Загальноосвітнього ліцею 
ім. Миколая Коперніка в Любліні 
та Асоціацією випускників IX ЗЛ 
у Любліні у співпраці з Мистецьким 
факультетом університету Марії 
Кюрі-Склодовської та Академічним 
центром культури уМКС «Хатка 
Жака». До цього часу відбуло-
ся три випуски фестивалю, на 
яких представлено творчість 
кількох десятків виконавців.

IX Загальноосвітній ліцей 
ім. Миколая Коперніка в Любліні
Асоціація випускників «Копернік»
t +48 696 816 482
e festiwal@metamorfozysentymentalne.pl
i www.metamorfozysentymentalne.pl

Міжнародний 
фестиваль братів 
Венявських
БереЗень

Брати Генрик і юзеф Венявські – це 
видатні постаті не лише польської, але 
й світової класичної музики. Про вико-
навську й композиторську майстер-
ність Генрика Венявського нагадувати 
не треба. Однак постать його молод-
шого брата, юзефа, здається, дещо 
припорошена пилом часу. А отже, 
Міжнародний фестиваль братів 
Венявських є своєрідним спомином, 
даниною цим двом видатним музикан-
там – пеаном на їхню честь, а також 
нагодою для того, щоб познайомити-
ся з творчістю як братів Венявських, 
так і інших визначних композиторів 
та виконавців світового класу.

Люблінська філармонія
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl
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районний будинок 
культури «Венґлін»

Муніципальна культурна установа, 
створена у результаті співпраці 
мешканців району Північний Венґлін 
та міських властей. рБК «Венґлін» 
створює привабливу пропозицію 
в галузі мистецької освіти, презен-
тує досягнення творців, просуває 
таланти, будує програму творчого 
проведення вільного часу – усе це 
у відповідь на потреби місцевого 
середовища і у співпраці з місцевою 
громадою при творенні програми. 
Освітня діяльність отримує своє 
продовження у презентаціях того, що 
є найцікавішим у сучасній культурі. 
рБК «Венґлін» є також одним із опе-
раторів «районів культури» – міської 
програми розвитку культури, яка має 
на меті підвищення культурного потен-
ціалу двадцяти семи районів Любліна. 

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

MAAT Фестиваль
БереЗень – ГруДень

у 2013 р. «MAAT Фестиваль» пере-
творився на міжнародну програму 
арт-резиденцій і став своєрідним 
«домом танцю», в якому ми може-
мо зустрічатися з запрошеними 
артистами цілий рік. Таки чином, він 
став першим у Польщі резиденцій-
ним фестивалем такого типу. його 
програма реалізується у формі 
арт-резиденцій, розтягнутих на цілий 
рік, із фіналом у грудні. Кожного 
разу паралельно до арт-резиденції 
постає фабуляризований доку-
ментальний фільм, присвячений 
постаті даного творця. До участі 
у програмі арт-резиденцій запро-
шуються видатні особистості світу 
сучасного танцю з усієї Європи.

Театр «MAAT Проект»
Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 25
e teatr.maat@gmail.com
i www.teatrmaat.pl

Загальнопольський 
фестиваль 
артистичної пісні 
«Сходження»
КВіТень

Загальнопольський фестиваль 
артистичної пісні «Сходження» – 
це конкурс, у якому можуть узяти 
участь солісти, що розпочинають 
свою кар’єру, аматори або профе-
сіонали з усієї Польщі. ідея огляду 
полягає у популяризації небанальної 
музики і пошуці нових талантів. За 
традицією, зірками фестивалю є 
вокалісти відомих гуртів зі своїми 
сольними проектами. До цього часу 
на Гала-концерті, що завершує фес-
тиваль, виступили: Губерт «Спєнти» 
Добачевський – вокаліст гурту 
«Лао че», Пйотр роґуцький із гурту 
«КОМА» та Катажина носовська.

Фундація випускників уМКС
університетське радіо «Центрум»
t +48 662 941 946
e wschodyfestiwal@gmail.com 
i www.centrum.fm/wschody

Люблін Джаз-
Фестиваль
КВіТень

«Люблін Джаз-Фестиваль» − це 
мистецька подія, яка представляє 
множинність форм сучасної джазової 
музики. Від першого випуску орга-
нізатори запрошують артистів, які 
репрезентують різноманітні музичні 
течії та стилі, а також роблять усе, 
аби створити простір для широко 
закроєної освіти й інтеграції джа-
зового середовища. на фестивалі 
виступали, зокрема, Томаш Станько, 
Джон Скофілд, «The Ex», Кен 
Вандермарк, Дейв Даґлас, Гамід 
Дрейк, «Jazzanova», Квартет раві 
Колтрейна, Сатоко Фудзі Оркестра.

Центр культури в Любліні
t +48 81 533 26 04
e impresariat@ck.lublin.pl
i www.lublinjazz.pl

Великопісні співи
БереЗень – КВіТень

час Великого Посту – це осо-
бливий період для всіх християн. 
До спільної рефлексії в цей час 
запрошують Фундація «Restaurare 
Basilicam» та Домініканський 
монастир у Любліні. «Великопісні 
співи» – це цикл концертів, поєд-
наних із короткими роздумами, що 
виголошуються домініканцями. 
Концерти відбуваються у кожну 
неділю Великого Посту в доміні-
канській базиліці св. Станіслава, 
єпископа і мученика, у люблінсько-
му Старому місті. Концерти прикра-
шають своїми виступами ансамблі, 
хори та солісти з усієї Польщі.

Фундація «Restaurare Basilicam» 
Домініканський монастир у Любліні
t +48 81 532 89 80
e fundacjarb@dominikanie.pl
i www.lublin.dominikanie.pl

Люблін Блюз-Сешн
БереЗень – ГруДень

«Люблін Блюз-Сешн» – це цілорічний 
музичний проект навчально-мис-
тецького характеру, в рамках якого 
від 2011 року відбуваються концерти 
і музичні майстер-класи. Метою 
проекту є культурна і мистецька 
освіта та пропагування ініціатив, 
явищ і заходів, пов’язаних із блюзом. 
Організатором цих подій є Фундація 
«Територія мистецької діяльності» 
(ODA) з Любліна. у минулі роки 
в рамках «Люблін Блюз-Сешн» 
майстер-класи та лекції проводили: 
Каро Ґлязер, Артур Лесіцький, Соня 
Ляховольська, Бартек Ленчицький, 
Яцек Яґусь, ромек Пуховський. 
Організовувалися також численні 
концерти і джем-сешни, зокрема: 
«Блюзові садочки»; концерт із нагоди 
Дня блюзу; святковий концерт «рок-
облаточки». Видано також диск 
«LUBLIN BLUES SESSION 2011» із 
композиціями люблінських гуртів. 

Фундація «Територія 
мистецької діяльності» (ODA)
t +48 607 508 730
e fundacjaoda@gmail.com 
i www.scenabluesowa.lublin.pl
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Міжнародний 
огляд театрів 
неповносправних 
осіб «Зустрічі 
артистів 
невторованого 
шляху»
КВіТень

«Зустрічі артистів невторованого 
шляху» − це театральний огляд, під 
час якого свою майстерність демон-
струють театри неповносправних 
осіб із Польщі та з-за кордону. 
Під час перерв між спектаклями 
неповносправні актори, глядачі, 
волонтери та організатори разом 
співають пісень, що перегукуються 
з тематикою циклу «невторованого 
шляху» на даний рік.

Асоціація невторованого шляху
t +48 603 306 687
e michal.stanowski@gmail.com
i www.nieprzetartyszlaklublin.pl

районний будинок 
культури «Броновіце»

Місце для себе в обох філіях 
районного будинку культури 
«Броновіце» можуть знайти всі меш-
канці мікрорайонів Броновіце і Татари: 
діти, молодь, дорослі та літні люди. 
Особливу увагу установа скеровує 
передовсім на роботу з дітьми та 
молоддю з врахуванням їхнього 
розвитку, зацікавлень і обдаровань. 
Будинок культури також охоплює 
культурною опікою дорослих, про-
понуючи творче проведення віль-
ного часу з особливим урахуванням 
культурної активізації літніх людей. 
рБК «Броновіце» формує взірці 
активної участі у культурі й творчого 
проведення вільного часу серед дітей, 
молоді та дорослих, протидіючи куль-
турній ізоляції та соціальним патоло-
гіям. Від 2013 року рБК «Броновіце» 
є одним із трьох операторів програми 
«райони культури».

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

Фестиваль 
«Tempus Paschale»
КВіТень – ТрАВень

у рамках фестивалю з 1997 року 
прoходять концерти давньої музики 
в історичних інтер’єрах Любліна 
за участю солістів і ансамблів із 
Польщі та з інших країн. Програма 
фестивалю шляхом презентації 
шедеврів старовинної музики, 
а також єврейської та російської 
музики, підкреслює європейський 
характер культурної спадщини 
Любліна. Організатори, яким 
близький духовний вимір культури, 
проводять фестиваль у пасхаль-
ний період, презентуючи видатні 
твори релігійної музики. Завдяки 
фестивалю «Tempus Paschale» 
музиканти з люблінського середо-
вища мають нагоду співпрацювати 
з найкращими з найкращих поль-
ських інструменталістів і співаків, 
підтверджуючи, таким чином, висо-
кий рівень власної майстерності. 
у програмі фестивалю локальний 
і польський характер постійно 
переплітається з європейськими 
контекстами. Концерти супрово-
джуються виставками живопису.

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

Концертна мушля
ТрАВень – ВереСень

Концертна мушля розташована 
в мальовничому оточенні віднов-
леного Саксонського саду, розби-
того в центрі міста поруч із трьома 
люблінськими університетами, між 
найбільшими районами Любліна. 
Завдяки досконалому розташуван-
ню, сцені під дахом, амфітеатру на 
понад 1000 місць і технічній базі 
Концертна мушля є ідеальним міс-
цем для організації літнього відпо-
чинку для мешканців нашого міста. 
Концерти, театральні вистави, кіно-
сеанси, родинні гуляння та багато 
інших розваг є досконалою пропози-
цією для цілих сімей, а для бага-
тьох мешканців Любліна – єдиним 
шансом на контакт із театром, кіне-
матографом чи серйозною музикою. 
Діяльність Концертної мушлі має на 
меті пропагування сімейної, культур-
ної та безпечної моделі дозвілля.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 22 
e muszla@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl 

КОнЦерТнА МушЛЯ

шульцівські 
дні в Любліні 
«Бруно4ever»
КВіТень – ЛиСТОПАД

«Бруно4ever» − це гасло, під яким 
уже майже десяток років у Любліні 
відбуваються події, присвячені 
Бруно шульцу та шульцівським інспі-
раціям у культурі й мистецтві. Це 
міжнародні зустрічі митців, науковців 
і поціновувачів, виставки, спектаклі, 
дискусії, презентації книжок, концер-
ти. Квітнево-липнева частина відси-
лає до дня народження письменника, 
а листопадова вшановує роковини 
його смерті. учасники мають мож-
ливість поїхати до Дрогобича, аби 
взяти участь у художньому фести-
валі «Друга осінь», підготованому 
українською стороною (концерти, 
виставки, спектаклі), та в екуме-
нічній молитві на місці загибелі 
автора «Цинамонових крамниць».  

Асоціація «Фестиваль 
Бруно шульца»
t + 48 81 472 65 76
e grzeczuk@wp.pl 
i www.brunoschulzfestival.org 

Студентський 
загальнопольський 
театральний 
фестиваль 
«Контестації»
КВіТень 

Провідною ідеєю фестивалю є 
піддавання сумніву навколишньої 
дійсності в її найрізноманітніших 
проявах. Сцена стає простором, 
у якому молоді люди мають шанс 
висловити свою думку на кожну тему, 
що їх хвилює, представити альтерна-
тивні способи самовираження через 
мистецтво. Театральний фестиваль 
«Контестації» адресований людям 
незалежним, які шукають власний 
шлях і мають критичне ставлення 
до загальновизнаних цінностей. 
Фестиваль здобув собі вірну публіку 
і з року на рік стає дедалі більш важ-
ливою подією. Він створює досконалу 
площину для дискусії про значення 
альтернативного театру, важливим 
центром якого є Люблін. «Контестації» 
зосереджують театри, які функціону-
ють у польському університетському 
середовищі, нагадуючи про традиції 
театрального руху в «Хатці Жака» 
з межі 70-х і 80-х років і фестивалю 
«Студентська театральна весна».

Академічний центр культури 
уМКС «Хатка Жака»
t +48 81 533 58 41
e kontestacje@ack.lublin.pl
i www.kontestacje.ack.lublin.pl
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Майстерня культури

Муніципальна установа культури, 
яка виникла у результаті поділу 
Центру культури в Любліні. Свою 
програму Майстерня культури 
будує через практику «активної 
культури», створюючи пропозицію 
для індивідуальних адресатів, які 
прагнуть брати активну участь 
у культурному житті й водночас 
поглиблювати свої знання. Майстерня 
співпрацює з багатьма польськими 
й закордонними культурними 
установами та організаціями 
з особливим наголосом на Східну 
Європу. Від 2013 року Майстерня 
є одним із операторів адресованої 
мешканцям Любліна програми 
«райони культури», яка має на 
меті їхню активізацію і включення 
в культурну діяльність у районах 
міста. Майстерня культури організовує 
численні заходи та фестивалі, які вже 
на постійно вписалися у люблінське 
культурне життя. найважливіші 
з них – це ніч культури, Ягеллонський 
ярмарок, Карнавал штукарів, 
Art’n’Music фестиваль «інші звуки», 
фестиваль «Соло життя».

t +48 81 466 59 09 
e sekretariat@warsztatykultury.pl 
i www.warsztatykultury.pl

«Багатокультурний 
Люблін» – фестиваль 
культур меншин
ТрАВень

Мистецько-освітня подія, котра пре-
зентує культурне багатство і різно-
маніття Любліна. «Багатокультурний 
Люблін» популяризує толерантність 
і міжкультурний діалог шляхом 
заходів освітнього й культуротворчо-
го характеру, які покращують якість 
суспільних зв’язків і руйнують існу-
ючі стереотипи. Він дає можливість 
зустрітися різним культурам і звича-
ям та віросповідним традиціям, що 
присутні в Любліні. Показуючи їхню 
живучість і внесок у сьогоднішнє 
культурне життя міста, організатори 
хочуть підкреслити вартість і значен-
ня цієї різнорідності, яка дозволяє 
назвати Люблін багатокультурним 
містом. Співорганізаторами фести-
валю є організації й установи, що 
представляють національні, етнічні 
та релігійні меншини Любліна.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 51
e edukacja@ck.lublin.pl
i www.wielokulturowylublin.pl

Літературний 
фестиваль 
«Місто поезії»
ТрАВень

Люблін зі своєю атмосферою і тра-
дицією є винятковим місцем для роз-
мов про поезію, зустрічей із поетами, 
але також для ведення різноманітної 
суспільно-мистецької діяльності, 
спрямованої на популяризацію 
поезії. Місцями зустрічей, акцій 
і подій, пов’язаних із поезією, є ауди-
торії університетів, зали бібліотек, 
будинків культури, але також вулиці, 
паркові алеї, площі, автобусні зупин-
ки, школи, храми, галереї, кав’ярні, 
тролейбуси... Традицією «Міста 
поезії» є також «татуювання» троту-
арів Любліна десятками віршів. Для 
організаторів важливо, щоб «Місто 
поезії» будувалося мешканцями 
Любліна – звідси співпраця з багать-
ма середовищами й окремими людь-
ми та широкі програмні рамки, які 
дозволяють зустрітися як аматорам, 
так і визнаним поетам і критикам. 
Одним словом, «Місто поезії» має 
свою агору, але й численні провулки, 
пасажі, вулички, приватні квартири.

Осередок «Брама Гродська – 
Театр NN»
t +48 81 532 58 67
e miastopoezji@tnn.pl
i www.miastopoezji.pl

Міст культури
черВень – СерПень

Міст культури – це інтердисциплі-
нарний проект, що вводить мис-
тецько-організаційну діяльність 
освітнього характеру в простір, 
який досі не використовувався для 
культурних заходів. Місцем подій 
є старовинний міст ім. інженера 
Маріана Лютославського на річці 
Бистшиці. Міст, окрім свого симво-
лічного виміру – об’єднання різних 
середовищ, також сполучує чотири 
різні райони, яким адресована 
програма: Середмістя, Броновіце, 
Косьмінек і За Цукровнею. Саме до 
мешканців цих мікрорайонів скеро-
вана програма Мосту культуру, що 
готується у співпраці з місцевою 
громадськістю та радами мікрора-
йонів – своєрідне «місцеве свято». 
Цей історичний міст на три літні 
місяці стає місцем майстер-класів, 
концертів, виставок, кіносеансів 
та вже культових танцювальних 
вечорів. Вакаційна програма подій 
на Мості культури призвела до 
культурної активізації й оживлен-
ня цієї частини міста, а міст став 
популярним місцем зустрічей та 
інтеграції мешканців Любліна.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 22
e szymon.pietrasiewicz@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

Фестиваль традиції 
і музичного 
авангарду «Коди»
ТрАВень

Фестиваль традиції і музичного 
авангарду «Коди» постав для того, 
щоб поєднувати і схрещувати тра-
диції архаїчної музики із сучасними 
музичними пошуками. Сучасні ком-
позитори й музиканти, які імпровізу-
ють і у формі, і в засобах вираження, 
неодноразово зверталися до арха-
їчних звукових форм. Співставлення 
традиційної і сучасної естетики тво-
рить нову якість, коли магічна функ-
ція архаїчної музики зустрічається 
з естетичною функцією модерної 
музики. на фестивалі зустрінуться 
видатні музиканти, композитори 
сучасної музики, представники аван-
гардного джазу, а також музиканти 
і творці традиційного спрямування, 
які реконструюють архаїчні музичні 
традиції. на «Кодах» виступа-
ли, зокрема, Лорі Андерсон, Білл 
Ласвелл, Джон Зорн, Філіп Ґлас, 
Арво Пярт, Мередіт Манк, Маргарет 
Ленґ Тан, евелін Ґленні, іва Біттова, 
Терстон Мур, «Кронос-квартет».

Осередок міжкультурних 
творчих ініціатив «роздоріжжя»
t +48 81 466 61 67
e info@kody-festiwal.pl
i www.kody-festiwal.pl

Люблінський форум 
сучасного мистецтва 
ім. Вітольда 
Лютославського
ТрАВень

Люблінський форум сучасного мис-
тецтва ім. Вітольда Лютославського 
– це ініційований проф. Ґабріелею 
Кляузе і Аґнешкою Крайнер фести-
валь сучасної музики. Він організову-
ється щороку Люблінською філар-
монією у співпраці з університетом 
Марії Кюрі-Склодовської, Загаль-
ноосвітньою музичною школою I–II 
ст. ім. К. Ліпінського та Музичною 
школою I–II ст. ім. Т. шеліґовського 
в Любліні. Під час фестивалю можна 
почути твори Маестро Лютослав-
ського та сучасних композиторів 
у виконанні як відомих митців, так 
і музикантів молодого покоління.

Люблінська філармонія
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl
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Осередок «Брама 
Гродська – Театр NN»

Муніципальна установа культури. 
у реалізованих програмах відси-
лає до символічного й історичного 
значення місця свого розташування, 
Гродської брами, званої також 
Жидівською брамою: переходу між 
містом християнським та юдейським, 
місця зустрічі різних культур, традицій 
та релігій. Спочатку діяльність осе-
редку була спрямована на реалізацію 
авторських спектаклів. З плином часу 
його творці почали відкриватися на 
інші, позатеатральні заходи сус-
пільного та освітнього характеру, які 
виходять далеко поза сферу мисте-
цтва. До найважливіших досягнень 
Театру «NN» належить, зокрема, 
проект «Мовлена історія», метою 
якого є запис оповідей мешканців 
Любліна про події, пов’язані з містом 
та історією Польщі. Осередок є також 
головним організатором Люблінських 
літературних зустрічей «Місто поезії» 

– циклу культурних подій, основною 
метою яких є популяризація поезії. 

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

Солодко-гіркий 
театральний 
фестиваль
черВень

Театральний фестиваль «Сусіди» 
у 2013 році отримав нову форму-
лу. Тепер він презентує дві іпостасі 
театру – радісну й болісну. у фести-
вальному меню глядачі можуть знай-
ти театральні страви двох смаків 

– «гіркий» напрямок є пошуком від-
повідей на запитання, які стосуться 
відмінностей між поглядами в сучас-
ному світі, цінностей традиції та 
ідентичності. «Солодкий» напрямок 

– це данина радісній стороні театру. 
Організатори представляють спек-
таклі, що є розвагою на межі театру 
і цирку, музичного й танцювального 
театру. Крім них, у рамках фестива-
лю відбуваються також демонстрації 
фільмів та музичні вечори у фести-
вальному клубі. Фестиваль став сво-
єрідним подарунком для глядацтва 

– вхід на всі події є безкоштовним.

Центр культури в Любліні
т/ф +48 81 466 61 12
e ksenia@ck.lublin.pl
i www.festiwal-slodkogorzki.pl

Презентації музично-
театральних форм 
«Звуки слів»
черВень

Програма фестивалю включає 
сольні виступи і музичні спектаклі. 
Глядачам презентуються шедеври, 
які поєднують музику з вимогливим 
текстом, витонченим аранжуван-
ням і неповторною інтерпретацією. 
Це пропозиція багатобарвного 
калейдоскопу великих музичних 
емоцій. Музика в делікатному аран-
жуванні, підкресленому звуками 
вокалізу, відзначається виразною 
драматургічною напругою і містить 
специфічний емоційний та інте-
лектуальний заряд. Водночас це 
зустріч різних музичних жанрів, 
які поєднують слово й акторську 
експресію й балансують на межі 
різних культур. Тут зустрічаються 
цілком різні музичні темперамен-
ти. Це музика, яку можна слухати 
й дивитися, як театральні вистави.

Люблінський театр танцю – Центр 
культури в Любліні
t +48 81 466 61 08
e irenabeata.m@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl
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ніч культури
черВень

ніч культури надихає на те, щоб 
відкрити клімат міста, оживлюю-
чи витворами мистецтва вулиці, 
провулки, райони, незнані й забуті 
місця, пробуджуючи в учасниках 
художню вразливість, спонукаючи 
до активної участі в культурному 
житті. Під час ночі культури всі 
культурні установи пропонують 
безкоштовний вхід і особливі цікаві 
елементи програми, а публіка до 
ранку прогулюється вулицями 
міста. найважливішою сценою 
подій ночі культури є публічний 
міський простір, де театри світової 
слави стають на рівні з вуличними 
артистами, а симфонічна музика 
переплітається з джазом, фолком, 
роком і танцювальною електроні-
кою. Відбутися може все: концерти 
на дахах будинків, у подвір’ях і на 
площах, перформанси й гепенін-
ги у скверах i провулках, художні 
інсталяції на головній артерії міста, 
спектаклі у брамах чи міських 
фонтанах, покази моди на сходах 
адміністративних споруд, автокіно-
театр і кіносеанси в залах ратуші. 
усі ці події щороку приваблюють 
десятки тисяч учасників – як 
мешканців міста, так і туристів.

Майстерня культури
t +48 81 533 08 18
e info@nockultury.pl
i www.nockultury.pl

ніч КуЛьТури

Літній форум 
сучасного танцю
черВень

Літній форум сучасного тан-
цю – це цикл презентацій, вистав 
і танцювальних майстер-класів, 
доповнених лекціями та кінопо-
казами, адресований широкій 
аудиторії, в основному − мешкан-
цям Любліна та регіону. Щороку 
перед самими канікулами артисти 
танцю з Польщі або з-за кордону 
проводять інтенсивні мистець-
ко-навчальні заходи, організовані 
у різних просторах міста. Завдяки 
ближчому знайомству з мисте-
цтвом танцю глядачі й учасники 
майстер-класів можуть познайоми-
тися з найновішими тенденціями 
у мистецтві танцю та з секретами 
роботи хореографа і його групи.

Люблінський театр танцю – 
Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 46  
e taniec@ck.lublin.pl
i www.ltt.art.pl

Міжнародний 
органний фестиваль 
«Люблін – чуби»
черВень – ЖОВТень

ідея міжнародних фестивалів 
народилася восени 1995 року, коли 
Єжи Кулька і католицький священик 
ришард юрак побували в Мюнхені, 
а місто отримало надзвичайно 
цінний і унікальний інструмент, на 
якому можна зіграти всю органну 
літературу, починаючи від ренесансу 
і закінчуючи сучасністю, від іта-
лійських і німецьких майстрів по 
французьких композиторів. Завдяки 
тому, що настоятель парафії Святої 
родини прийняв виклик, а фести-
валем заопікувався досвідчений 
музичний менеджер роберт Ґрудзєнь, 
у ці літні дні в костелі Святої родини 
в люблінському мікрорайоні чуби під 
пальцями найвидатніших польських 
і зарубіжних віртуозів звучить чудова 
органна музика.

Парафія Святої родини в Любліні
t +48 81 526 51 31
e info@par.sw-rodziny.lublin.pl
i www.par.sw-rodziny.lublin.pl
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Осередок 
міжкультурних творчих 
ініціатив «роздоріжжя»

Міська установа культури, що діє 
в Любліні від жовтня 2008 року. Вона 
виросла з Фундації «Музика кресів», 
яка існувала від початку 1990-х років, 
і в архаїчній народній музиці шукає 
джерельного переживання традиції. 
Пристрасть до дослідження джерел 
нашої культури осередок намагається 
поєднувати і співставляти з утопіями 
авангарду ХХ сторіччя – щоб виз-
воляти енергію, яку дає схрещення 
традиції з найновішим мистецтвом, 
викрешувати творчі іскри зіштовхуван-
ням голосів минулого з рафінованістю 
сучасного мистецтва. До періодич-
них культурних подій, які організовує 
Осередок «роздоріжжя», належать 
Фестиваль традиції і музичного 
авангарду «Коди», Фестиваль мисте-
цтва в публічному просторі «Відкрите 
місто» та Міжнародний фестиваль 
«найстарші пісні Європи». 

t +48 81 466 61 67  
e rozdroza@rozdroza.com 
i www.rozdroza.com

Фестиваль 
невеликих театрів
ЛиПень

Загальнопольський фестиваль 
монодрам має конкурсний характер. 
Під час фестивалю присуджуються 
премії в категоріях професійних та 
непрофесійних акторів. Конкурсні 
презентації завжди супроводжу-
ються виставами монодраміс-
тів-професіоналів. Автором ідеї та 
комісаром Фестивалю невеликих 
театрів є Генрик Ковальчик, тво-
рець альтернативного театру 
«Сцена 6», а сьогодні − інструктор 
у Воєводському осередку культури. 
Фестиваль має на меті ініціювання 
нової діяльності у межах сценічного 
мистецтва (особливо у середови-
щах, які зазвичай не мають можли-
вості зустрітися з театром такого 
типу), вдосконалення культурних 
компетенцій суспільства у сфері 
знань про театр та творення умов 
для розвитку творчої активності.

Воєводський осередок культури
t +48 81 532 42 08
e ftn.lublin@gmail.com
i www.ftnlublin.wordpress.com

Art’n’Music 
фестиваль «Схід 
культури інші звуки»
ЛиПень

Фестиваль «інші звуки» у своєму 
задумі має представляти найціка-
віші та найбільш вартісні музичні 
явища з пограниччя різних жан-
рів, не обмежуючись до одного 
конкретного музичного напрям-
ку. Фестиваль просуває цікавих 
артистів, що працюють у сферах 
ворлд м’юзік, реґі, джазу, електро, 
а також класичної музики чи року. 
надихає те, що розташоване на 
межі, десь на стику жанрів, традицій 
та культурних впливів. Організатори 
роблять ставку на оригінальність, 
високу мистецьку якість та незабутні 
естетичні враження. До цього часу 
на сценах «інших звуків» виступали, 
зокрема, такі музиканти й гурти, як 
«Morcheeba», «Tinariwen», «Balkan 
Beat Box», «Arrested Development», 
ебо Тейлор, «Goldfrap», «Asian 
Dub Foundation» чи «Tiger Lilies». 
Фестиваль супроводжує цикл дис-
кусій про європейську ідентичність, 
а також майстер-класи, виставки 
та спеціальна програма «Малі інші 
звуки», підготована для дітей. 

Майстерня культури
т/ф +48 81 533 08 18  
e innebrzmienia@warsztatykultury.pl 
i www.innebrzmienia.pl

Фестиваль 
мистецтва 
в публічному 
просторі 
«Відкрите місто»
черВень – ЛиПень

Люблінський фестиваль «Відкрите 
місто» − це одна з найважливіших 
презентацій сучасного мистецтва 
у Польщі й найбільша вистав-
ка такого типу на сході країни. 
Фестиваль спирається на ідею 
звільнення твору мистецтва від сте-
рильного й позбавленого контексту 
музейного простору і перенесення 
його у мінливе міське оточення. 
упродовж місяця митці пропонують 
свої роботи для оцінки й рефлек-
сії мешканців міста і туристів. 
Мистецтво, таким чином, нараже-
не як на леткі емоції глядачів, так 
і на змінні погодні умови. Вписане 
в історичний контекст і сучасні 
проблеми міського простору, воно 
стає для них коментарем, а водно-
час черговим розділом історії міста. 
Додатковою цінністю фестивалю 
є повна документація мистецьких 
втілень у формі каталогу актуаль-
ного мистецтва, а такoж праці, які 
залишаються в міському просторі 
після закінчення фестивалю.

Осередок міжкультурних 
творчих ініціатив «роздоріжжя»
t +48 81 466 61 67
e info@opencity.pl
i www.opencity.pl
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Карнавал штукарів
ЛиПень

«Карнавал штукарів» − це час 
великих видовищ на межі театру 
і нового цирку в міському просто-
рі. До міста з’їжджаються артисти 
і майстри в галузі циркового мисте-
цтва з багатьох країн Європи, котрі, 
окрім магічних спектаклів і видовищ, 
від яких аж дух запирає, проводять 
цикл майстер-класів для професіо-
налів та адептів, що роблять перші 
кроки в цьому мистецтві. у рамках 
заходу відбувається Urban Highline 
Festival, тобто змагання з ходіння 
по линві. назва події відсилає до 
постаті штукаря з Любліна – героя 
роману нобелівського лауреата 
ісаака Башевіса Зінґера. «Карнавал 
штукарів» є найбільшим і найваж-
ливішим фестивалем мистецтва 
нового цирку в цій частині Європи.

Майстерня культури 
t +48 81 533 08 18 
e carnaval@warsztatykultury.pl 
i www.sztukmistrze.eu

Старий театр 
у Любліні

установа міститься у найстаршій – 
після краківського Старого театру 

– збереженій у Польщі театральній 
споруді. у сьогоднішній формі Старий 
театр є місцем різноманітних куль-
турних подій. Програма діяльності 
театру включає і театральні спектаклі, 
й концерти, але також зустрічі, диску-
сії та спеціальну мистецько-освітню 
програму для дітей. Осередок має 
інтердисциплінарний, конфронтацій-
ний, динамічний та освітній характер. 
Основною місією Театру є ведення 
діяльності у сфері поширення куль-
тури, підтримки художньої творчості 
та культурної освіти.

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

Міжнародні 
фольклорні зустрічі 
ім. іґнаци Ваховяка
ЛиПень

Міжнародні фольклорні зустрічі – це 
найстарший люблінський фести-
валь, у якому щороку беруть участь 
численні ансамблі з різних країн 
світу. Захід належить до найважли-
віших ініціатив цього роду в Польщі. 
«Зустрічі» організовуються під патро-
натом CIOFF – Міжнародної ради 
організацій фольклорних фестивалів 
і традиційних мистецтв. у фестивалі 
щороку беруть участь почергово 
дорослі й дитячі ансамблі. його 
програма включає вуличні пара-
ди, концерти в Любліні, наленчові 
та інших містах регіону, а також 
спеціальні концерти для дітей із 
люблінської Дитячої клінічної лікарні. 
В рамках «Зустрічей» відбувають-
ся танцювальні й музичні май-
стер-класи, на яких молоді артисти 
навчаються польської музики 
й народних та національних танців.

Ансамбль пісні і танцю «Люблін» 
ім. В. Каньор
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl
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ЦенТрАЛьний іГрОВий МАйДАнчиК

Центральний 
ігровий майданчик
СерПень

Центральний ігровий майданчик 
– це інтердисциплінарний проект, 
який завдяки залученню різних 
міських середовищ творить інтерак-
тивний простір для різноманітних 
заходів у сфері мистецтва, соці-
ально-культурної анімації, освіти 
та спорту. Вони мають служити 
інтеграції та пропагуванню і роз-
витку креативного, продуктивного, 
активного проведення часу, поєд-
наного з культурною і мистецькою 
освітою. Територія проекту охо-
плює ділянку біля Центру куль-
тури в Любліні, площу ім. Леха 
Качинського із прилеглими до неї 
ігровими майданчиками, а також 
оригінально облаштований внутріш-
ній двір Центру культури. Кожен 
може включитися в організовані тут 
анімаційні заходи, покази, май-
стер-класи, демонстрації, концерти, 
заходи для дітей, молоді, дорослих 
та літніх людей. Центральний ігро-
вий майданчик – це легкодоступна 
альтернатива для дотеперішнього 
рутинного проведення дозвілля, 
а також нагода для особистого 
розвитку завдяки можливості взяти 
участь у творчих іграх та освітніх, 
мистецьких і спортивних заходах.

Центр культури в Любліні 
t +48 81 466 61 09 
e impresariat@ck.lublin.pl 
i www.ck.lublin.pl

Ягеллонський 
ярмарок
СерПень

Ягеллонський ярмарок − мистець-
ко-купецька подія, концепція якої 
поєднує презентацію рукодільних 
та ремісничих виробів, створених 
народними майстрами, зокрема, 
з Польщі, україни та Білорусі, із 
багатою програмою культурних 
подій. ідея Ягеллонського ярмарку 
відсилає до знаменитих люблінських 
ярмарків, котрі на межі XV i XVI 
століть були однією з найвідоміших 
міжнародних торгівельних подій. 
Суттєву роль в цьому заході відігра-
ють мистецькі й історичні видовища, 
відбувається також лицарський турнір. 
невід’ємною частиною ярмарку є 
вечірні концерти фольклорних гуртів, 
які приваблюють тисячі учасни-
ків, а також традиційне народне 
танцювання на свіжому повітрі.

Майстерня культури
t +48 81 533 08 18
e biuro@jarmarkjagiellonski.pl
i www.jarmarkjagiellonski.pl

Фестиваль 
«Соло життя»
СерПень

Фестиваль просуває талановитих 
молодих музикантів із усієї Європи, 
даючи їм можливість дебютувати 
на сцені. Для участі у фестивалі 
слід створити і записати на диску 
зіграну на будь-якому інструменті 
сольну партію до завчасу записа-
ного музичного супроводу. Журі, 
прослухавши сольні партії, оби-
рає виконавців, які демонструють 
свою майстерність на заключному 
концерті. Під час заходу виступають 
найкращі польські інструменталісти 
з різних категорій розважальної 
музики. Фестиваль завершується 
концертом зірки та джем-сешном. 
Переможець конкурсу отримує цінні 
призи, надані найбільшими поль-
ськими музичними фірмами, має 
свій сольний концерт на наступному 
фестивалі і, згідно з домовленостя-
ми з організаторами інших фестива-
лів, виступає на них як одна з зірок. 
Багатьом учасникам фестиваль 
відкрив шлях до сценічної кар’єри.

Майстерня культури
Асоціація «Соло життя»
t +48 81 533 08 18 
e info@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl
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MEETING OF STYLES

Meeting of Styles
СерПень

«Meeting of Styles» – це 
Міжнародний фестиваль мистецтва 
настінного розпису (графіті), основ-
ною ідеєю якого є показати графіті 
як один із перспективних напрямків 
мистецтва в публічному просторі. 
Згідно з концепцією марки «Люблін 

– місто натхнення», місто популя-
ризує будь-які заходи, що підтри-
мують креативність і активність 
молоді. успіх фестивалю «Meeting 
of Styles» у минулих роках доводить, 
що у Любліні існує великий попит 
на події такого роду, а надзвичайно 
активне місцеве середовище людей, 
зацікавлених мистецтвом графі-
ті, з кожним роком збільшує його 
масштаб і робить програму дедалі 
більш цікавою і різноманітною.

Маркетинг міста Люблін
Magnifiko
e marketing@lublin.eu
i www.facebook.com 
 /MeetingOfStylesPoland

Європейський 
фестиваль смаку
ВереСень

Європейський фестиваль сма-
ку з великим упіхом демонструє 
багатокультурність і кулінарну 
спадщину Люблінщини. Це також 
найбільше кулінарне свято регі-
ону, яке приваблює винятковим 
поєднанням культурних подій із 
традицією люблінської кухні. Це 
прекрасна нагода для відпочинку 
і знайомства з різноманітними 
благами Люблінщини. Організатори 
прагнуть, аби гості затрималися на 
хвильку, сповільнили крок і замис-
лилися над смаками й запахами, що 
їх оточують. Заряджені позитивною 
атмосферою різноманітних страв, 
туристи повернуться до своїх домі-
вок відпочилими й задоволеними. 
розпізнавальним знаком фестива-
лю є багата кулінарна програма, яка 
включає, серед іншого, концерти 
балканської й української музики, 
виставки і вернісажі, конкурси і май-
стер-класи кулінарного мистецтва.

Асоціація «Кресова академія смаку»
t +48 605 848 848
e waldek.sulisz@gmail.com
i www.europejskifestiwalsmaku.pl

ЄВрОПейСьКий ФеСТиВАЛь СМАКу

Міжнародний 
фестиваль «Анджей 
нікодемович − час 
і звук»
ВереСень

Метою фестивалю є представлення 
найбільш вартісних явищ і тенден-
цій у польській та світовій музичній 
культурі, з особливим наголосом 
на творах професора Анджея 
нікодемовича, одного з чільних на 
сьогодні творців сакральної музи-
ки, Почесного громадянина міста 
Любліна. Суть музики нікодемовича 
становить характерна споглядаль-
ність релігійної натури, інтенсив-
на експресія, фактурна густина 
й різнорідність звукової матерії, 
а також еволюційний тип нарації та 
своєрідне зачарування традицією 
давніх епох. Після ранніх композицій, 
наділених рисами неоромантизму 
(впливи Кароля шимановського 
і Олександра Скрябіна), компози-
тор звернувся до естетики музики 
XX сторіччя, зокрема додекафонії 
й соноризму. у Міжнародному 
фестивалі «Анджей нікодемович – 
час і звук» беруть участь видатні 
музиканти з багатьох країн Європи.

Музичне товариство ім. Генрика 
Венявського в Любліні
т/ф +48 81 532 84 19
e society@wieniawski.lublin.pl
i www.wieniawski.lublin.pl
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Галерея «Лабіринт»

Галерея великою мірою продовжує 
профіль діяльності, сформований 
її довголітнім директором Анджеєм 
Мрочеком – презентуючи класику 
сучасного мистецтва і творчість 
митців, пов’язаних iз його програмою, 
утримуючи дослідницький погляд 
на сучасність і шукаючи універсаль-
них цінностей у мистецтві. Тому 
галерея намагається бути уважним 
спостерігачем трансформацій, які 
відбуваються на полі мистецтва, та 
активним і відкритим на нові явища 
учасником мистецьких процесів. 
у програмі галереї повертається 
мистецтво перформансу, яке стає 
не менш важливим, ніж програма 
експозицій. Галерея «Лабіринт» є 
місцем відкривання мистецтва і пере-
живання пригоди з ним. Заголовний 
лабіринт є метафорою сучасного 
мистецтва, наполегливості в доланні 
перешкод і зацікавлення тим, що 
перебуває поза межами зору.

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

Performance Platform 
Lublin
ЖОВТень

у програмі фестивалю мистецька 
практика важлива такою ж мірою, 
як теорія мистецтва і освіта. Окрім 
показів мистецтва перформансу, тут 
відбуваються також майстер-класи, 
лекції, дискусії, виставки, мульти-
медійні презентації та кінопокази. 
Фестиваль зближує глядачів і мит-
ців, активізує аудиторію під кутом 
індивідуальної експресії – учасни-
ки майcтер-класів мають нагоду 
співставити свою візуальну вразли-
вість із реакцією публіки. Одним із 
принципів фестивалю є презентація 
різноманітних шляхів, стратегій 
і напрямків у рамках мистецтва 
перформансу. у «Performance 
Platform» беруть участь митці 
родом із багатьох, нерідко дуже 
віддалених одна від одної країн, які 
належать до різних поколінь, – як 
уже визнані класики, так і молоді 
творці. Завдяки ширині перспективи 
й великому діапазону досвіду гля-
дачі отримують надзвичайно багату 
й актуальну картину мистецтва 
перформансу в Польщі й на світі.

Фундація мистецтва перформансу
Галерея «Лабіринт»
т/ф +48 81 466 59 20
e perfound@gmail.com
i www.performanceplatform.pl

Міжнародний 
фестиваль 
«найстарші пісні 
Європи»
ЖОВТень

Під час фестивалю «найстарші пісні 
Європи» презентуються найстар-
ші музичні свідчення традиційної 
культури з різних регіонів Європи. 
у попередніх фестивалях взяли 
участь кілька десятків співочих 
ансамблів та численні солісти 
з Албанії, Білорусі, естонії, італії, 
Латвії, Литви, Польщі, росії, Сербії, 
Словаччини та україни. Архаїчні 
пісні, які своїм корінням нерідко 
сягають дохристиянських часів, 
лунають у виконанні як літніх 
охоронців сільської традиції, так 
і молодих артистів із міста, які взяли 
на себе тягар відтворення давніх 
технік співу й рятування зникомих 
пісень. Фестиваль дає нагоду почути 
рідкісні живі або повернені до життя 
етномузикологами й артистами 
пісні, котрі збереглися на околицях 
Європи. Кожному випуску фестива-
лю передують проникливі етномузи-
кологічні дослідження, які проводять-
ся у співпраці з науковими центрами 
з багатьох країн. Фестиваль супро-
воджується навчанням танців із 
різних регіонів Європи під час ночі 
танцю, а також виставками, кінопо-
казами, дискусіями та лекціями.

Осередок міжкультурних творчих 
ініціатив «роздоріжжя»
t +48 81 466 59 89
e info@npe-festiwal.com
i www.npe-festiwal.pl

МіЖнАрОДний ФеСТиВАЛь «нАйСТАрші ПіСні ЄВрОПи»

Фестиваль 
«Театральні 
конфронтації»
ЖОВТень

Фестиваль заснований у 1996 році 
представниками люблінського 
театрального середовища, пов’яза-
ного раніше з ідеєю «Конфронтацій 
молодого театру»: Янушем 
Опринським, Лешеком Мондзіком, 
Влодзімежем Станєвським 
і Томашем Петрасєвичем. Спочатку 
митці творили Програмну раду. 
Пізніші фестивалі були авторською 
пропозицією Художніх комісарів. 
Сьогодні програму фестивалю 
створює Януш Опринський, який 
зіштовхує між собою різні теа-
тральні форми і традиції. у рамках 
фестивалю презентуються досяг-
нення найцікавіших театральних 
особистостей, які представляють 
нові способи розуміння театру. 
Основна програма доповнена 
«люблінським показом», тобто пре-
зентацією люблінського театраль-
ного середовища. «Конфронтації» 

− це також низка супутніх заходів: 
кіноцикл «Кіно Конфронтацій», 
концерти «Музичних Конфронтацій 
уночі», виставки в «Галереї 
Конфронтацій», зустрічі та дискусії.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 19/20
e konfrontacje@ck.lublin.pl
i www.konfrontacje.pl
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МіЖнАрОДні ЗуСТрічі ТеАТріВ ТАнЦю

Міжнародні зустрічі 
театрів танцю
ЛиСТОПАД

Фестиваль, започаткований у 1997 
році, сьогодні є одним із найбільш 
значущих фестивалів танцюваль-
ного мистецтва у Польщі та Європі. 
ідея «Зустрічей» полягає у взаєм-
ному пізнанні й обміні досвідом, 
а також у надиханні культурними 
відмінностями між Польщею і краї-
нами Центрально-Східної Європи, 
Західною Європою та іншими 
частинами світу. Творці «Зустрічей» 
підкреслюють універсальний вимір 
цієї події, нагадуючи, що сучас-
ний танець є особливим засобом 
порозуміння − абсолютно демокра-
тичним мистецтвом, яке досконало 
передає емоції, збагачені потужним 
інтелектуальним зарядом. Мета чер-
гових «Зустрічей» полягає у пред-
ставленні найцікавіших мистецьких 
пропозицій у виконанні професій-
них театрів танцю з усього світу, 
а також у популяризації польських 
митців, які шукають можливості 
для презентації та дискусії. Також 
«Зустрічі» служать обміну досві-
дом і дають митцям із різних сфер 
можливість надихати один одного.

Люблінський театр танцю − Центр 
культури
т/ф +48 81 466 61 46 
e taniec@ck.lublin.pl
i www.dancefestival.lublin.pl

Загальнопольський 
фестиваль 
студентської 
і туристської пісні 
«Бакциналії»
ЛиСТОПАД

Загальнопольський фестиваль 
студентської і туристської пісні 
«Бакциналії» – це один із леген-
дарних фестивалів студентської 
пісні. Захід, відомий раніше під 
назвою епідемія туристської пісні 
«Бакциналії», має багаторічну істо-
рію. Колись він був, разом із лодзь-
кою «Япою», гданською «Базуною» 
та Загальнопольським фестивалем 
студентської пісні у Кракові, одним 
із найвідоміших у Польщі заходів, 
що представляють студентську 
культуру. Тут виступали всі найпо-
пулярніші артисти кінця 70-х, 80-х 
та початку 90-х років. Фестиваль 
відновлено у 2007 році після кіль-
канадцятирічної перерви. Тепер 
він регулярно проходить у АЦК 
уМКС «Хатка Жака». Програма 
фестивалю включає конкурсний 
концерт, який дає можливість 
молодим виконавцям із Любліна та 
з Польщі представити свою твор-
чість ширшій аудиторії, а також 
концерти запрошених зірок фести-
валю та супутні заходи: виставки, 
покази слайдів, джем-сейшн.

Академічний центр культури уМКС 
«Хатка Жака»
t +48 503 503 207
e b.bracha@poczta.umcs.lublin.pl 
i www.bakcynalia.art.pl

Загальнопольський 
фестиваль 
фантастики 
«Фалькон»
ЛиСТОПАД

«Фалькон» − це один із найбільших 
конвентів любителів фантастики 
у Польщі, який щороку збирає 
більше тисячі учасників. Це куль-
турний захід, профіль якого пов’я-
заний з усім, що міститься в понятті 
«фантастика». Під час трьох днів 
конвенту безперервно відбува-
ються лекції, дискусії, конкурси, 
турніри, покази та інші цікаві події. 
найважливішою рисою, котра виріз-
няє «Фалькон», є те, що всі його 
учасники вчаться, граються і поши-
рюють свої горизонти, створюючи 
неповторну, єдину в своєму роді 
спільноту, сповнену колориту, а вод-
ночас об’єднану спільною ідеєю 
поглиблення власних зацікавлень. 
Мета конвенту полягає у пропагу-
ванні та закріпленні серед молоді 
й дорослих інтересу до фантастики 
в широкому розумінні цього поняття, 
що в уявленні організаторів вклю-
чає передовсім літературу, кіно, інші 
види мистецтва та фантастичні ігри.

Люблінська асоціація фантастики 
«Цитадель Сіріуса»
e info@falkon.co 
i www.falkon.co

Фестиваль 
«Хатка Блюз»
ЖОВТень

Фестиваль «Хатка Блюз» – це два 
дні концертів, на яких виступають 
оригінальні й ціновані блюзові гурти, 
що виконують як акустичний, так 
і електричний блюз. у минулих 
роках у рамках фествалю висту-
пали: «JJ Band», «Осли», Маґда 
Піскорчик, «The River», Пшитула 
і Крук, «Highway», Кароліна Циґонек, 
«Ґєнек Льоска Бенд», «Гармонійкови 
атак», «шулєжи», Богдан шведа 
& «Easy Rider». у 2011 році зіркою 
фестивалю був елвон Джонсон 
із Каліфорнії, а у 2012 році – Тріо 
Макса Ватутіна з україни. Фестиваль 
має на меті популяризацію блю-
зової музики, а також просування 
гуртів, які цей різновид музики 
виконують. Фестиваль «Хатка Блюз» 
проходить від 2010 року в АЦК 
уМКС «Хатка Жака» в Любліні.

Фундація випускників уМКС
Академічний центр культури 
уМКС «Хатка Жака»
t +48 607 508 730
e info@chatkablues.pl 
i www.chatkablues.pl 
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Ансамбль пісні 
і танцю «Люблін» 
ім. Ванди Каньор

Ансамбль пісні і танцю «Люблін» ім. 
Ванди Каньор у мистецько-організацій-
ному відношенні є чимось унікальним 
не лише серед польських фольклорних 
ансамблів, але і в загальноєвропейській 
площині цього жанру мистецтва. Він 
був заснований у 1948 році як один із 
перших фольклорних ансамблів після 
Другої світової війни. Сьогодні ансамбль 

– це установа, в рамках якої діє низка 
танцювальних груп, що мають у своєму 
репертуарі всі польські народні танці та 
багато регіональних танців, опрацьова-
них першорядними хореографами. АПіТ 
«Люблін» є послом культури нашої країни 
і регіону, що подорожує по всьому світу, 
аби представляти польський фольклор 
людям, які живуть майже на всіх конти-
нентах. Ансамбль є лауреатом численних 
нагород, у тому числі нагород міністра 
культури, міністра національної освіти, 
міністра закордонних справ, люблінського 
воєводи та президента Любліна. у 2008 
році ансамбль нагороджено престиж-
ною премією ім. Оскара Кольберґа «За 
заслуги для народної культури».

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

україна в центрі 
Любліна
ЛиСТОПАД

Фестиваль «україна в центрі Любліна» 
− це огляд сучасної української культу-
ри. Під час концертів презентуються 
різнорідні стилі та інтерпретації, нові 
й цікаві проекти знаних в україні фор-
мацій. Театральні вистави, кіноогляди, 
виставки, мистецькі майстер-кла-
си – це вже традиційні елементи 
фестивалю. регулярно відбуваються 
також: конкурс знань про україну для 
учнів люблінських шкіл, футбольний 
турнір на Кубок Дружби та екскурсії 
люблінськими місцями, пов’язаними 
з україною. Метою фестивалю є пре-
зентація цікавих і оригінальних тен-
денцій у сучасній українській культурі 
та підтримка польсько-українського 
міжкультурного діалогу.

Фундація Духовної Культури 
Пограниччя
т/ф +48  669 207 678 
e ukrainawlublinie@gmail.com 
i www.ukrainawcentrumlublina.com

Міжнародний 
фестиваль молодого 
кіно «Повний 
метраж»
ЛиСТОПАД

«Повний метраж» − це фестиваль, 
присвячений виключно повноме-
тражним фільмам незалежного кіно. 
Такі фільми – це особливе явище. 
Вони створюються ентузіастами як 
результат передовсім непідробної 
потреби висловитися за допомо-
гою мови кіно. Вони знімаються на 
основі оригінальних сценаріїв митців, 
завдяки чому стають щирим і важ-
ливим голосом молодого покоління. 
Організатори переконані в тому, що 
повний метраж спонукає творців 
до повнішого, більш обдуманого 
висловлювання з приводу насправ-
ді важливих тем. Глядачів же він 
змушує глибше зосередитися на 
замислі й комунікаті фільмів. Звідси 
й ідея створення місця, де можна 
представити ці фільми публіці так, 
аби творець – за посередництвом 
свого фільму – міг у комфортних 
умовах зустрітися з глядачем.

Кінотеатр «Проект» – Центр 
культури в Любліні
t +48 81 466 61 21
e kinoteatrprojekt@o2.pl
i www.kinoteatrprojekt.pl

МіЖнАрОДний ДЖАЗОВий ФеСТиВАЛь «ДЖАЗ БеЗ» 3130
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Міжнародний 
фестиваль народної 
музики «Фолкові 
Миколайки»
ГруДень

найстарший і один із найбільших 
у Польщі фестивалів, що пред-
ставляють музику, створену під 
впливом фольклору, який прохо-
дить із 1991 року. Він має за мету 
пропагувати традиційну культуру 
у всіх її проявах, головним чином 
шляхом презентації творчих 
перетворень музичного фольклору. 
Артисти цього напряму створюють 
за допомогою сучасних засобів 
невимушені й далекі від шаблонів 
інтерпретації народних джерел. 
результатом цього є оригінальна 
і модерна музика, яка водночас 
зберігає традиційні цінності фоль-
клору. Завдяки цікавим і різнома-
нітним репертуарним пропозиціям 
та атмосфері фольклорного свята, 
яка супроводжує фестиваль, 
«Миколайки» завоювали репутацію 
важливої культурної події та одного 
з найцікавіших і найпрестижніших 
оглядів цього типу музики в Польщі.

Оркестр Святого Миколая
Академічний центр культури 
уМКС «Хатка Жака»
т/ф +48 81 533 32 01 внутр. 114
e mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl
i www.mikolajki.folk.pl

Міжнародний 
джазовий фестиваль 
«Джаз Без»
ГруДень

Міжнародний джазовий фестиваль 
«Джаз Без» − це реномований захід, 
добре відомий у польському й укра-
їнському музичному середовищі 
від 2001 року. Фестиваль здобув 
визнання як музикантів, так і публі-
ки, завоювавши репутацію події, яка 
представляє найкращі зразки сучас-
ної імпровізаційної музики й таким 
чином сприяє розбудові безпосеред-
ніх польсько-українських культурних 
контактів, у тому числі творенню 
міжнародних музичних формацій. 
Фестиваль був спочатку організова-
ний у Львові й Перемишлі, поступо-
во поширюючись на наступні поль-
ські й українські міста, а від 2010 
року проходить також у Любліні.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 00 
e fundacja@transkultura.org
i www.ck.lublin.pl

Театр ім. Ганса 
Крістіана Андерсена

Люблінський театр ім. Г. К. Андерсена 
– це міська установа культури, завдан-
ням якої є ведення художньої діяль-
ності, навчання і виховання засобами 
мистецтва (особливо дітей і молоді). 
Це театр, який послідовно вводить 
нову драматургію і не боїться тема-
тичної різнорідності ані змішування 
конвенцій, синтетичний поетичний 
театр, базований на корчаківському 
мисленні, що «дитина – це також 
людина». Театр зі своїми спектаклями 
виступав на закордонних сценах, 
зокрема, у чехії, Словаччині, угорщині, 
румунії, росії, Сербії, Хорватії, 
німеччині, італії, Греції, Данії, Австрії, 
Пакистані, Японії та Франції. Він є 
лауреатом численних нагород, серед 
яких найважливішими є спеціальна 
нагорода на Бієнале мистецтва для 
дитини, Золота медаль на фестивалі 
у Варні та нагорода за «Оповіді з коро-
лівства Лаілонії для великих і малих» 
на Загальнопольському фестивалі 
у Вроцлаві.

t +48 81 532 16 28 
e info@teatrandersena.pl 
i www.teatrandersena.pl

ФеСТиВАЛь «ТеАТрАЛьні КОнФрОнТАЦії» 3332
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Міська публічна 
бібліотека ім. ієроніма 
Лопацінського

Міська публічна бібліотека служить 
задоволенню освітніх, культурних та 
інформаційних потреб мешканців міста 
Любліна, а також реалізовує завдання, 
визначені в законі про бібліотеки. 
у структурі МПБ функціонує 39 бібліо-
течних філій, роззосереджених на тери-
торії міста. Серед них 33 загальні філії, 
4 лікарняні, 1 з аудіофондами, а також 
мультимедіальна бібліотека «Бібліо». 
При більш ніж половині філій функці-
онують відділи для дітей. Бібліотека 
веде широку культурно-освітню діяль-
ність: організовує вернісажі, літературні 
виставки, лекції, авторські зустрічі та 
концерти. Вона також організовує біблі-
отечні уроки, заняття з образотворчого 
мистецтва та ранки й вечори казок для 
наймолодших.

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

Фестиваль різдва 
Христового
ГруДень

Фестиваль різдва Христового відси-
лає до традиції різдвяного вертепу, 
живого місця, яке пульсує музикою 
спільного колядування. Це спроба 
створити неповторну атмосферу 
і викликати магію різдвяних Свят 
у центрі Любліна. Щороку різдвяний 
вертеп створюється в новому диза-
йні, а вулиці міста прикрашаються 
святковою ілюмінацією та ялинками. 
упродовж кількох грудневих днів 
можна відчувати дух свята у незем-
ній атмосфері люблінського Старого 
міста. За традицією, урочисте 
відкриття фестивалю відбувається 
під час організованого домінікан-
цями «Святвечора Старого міста». 
у вертепі перед домініканською 
базилікою організовуються розваги 
й конкурси для дітей та різдвяні 
концерти популярних виконавців.

Канцелярія Президента міста Люблін
Домініканський монастир у Любліні 
t +48 728 429 926 
e furta.lublin@dominikanie.pl 
i www.lublin.dominikanie.pl

Міський новий рік
31 ГруДнЯ

Постійне місце в календарі люблін-
ських культурних подій займає 
Міський новий рік. Щороку жителі 
Любліна разом зустрічають новий 
рік на Литовській площі в центрі 
міста. на всіх, хто хоче провести 
новорічну ніч на свіжому повітрі, 
чекають надзвичайно цікаві події: 
концерти зірок музики, виступи 
груп естрадного гумору, танцю-
вальна музика, пропонована 
відомими ді-джеями. у попередніх 
роках виступали музичні гурти: 
«Братанки», «Біґ Дей», «червоні 
гітари», «Байм», «Закопауер», 
Кая. Щороку опівночі представ-
ники міської влади вітають усіх із 
новим роком, а новорічне небо 
освітлює показ феєрверків.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 00 
e sekretariat@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

МіСьКий нОВий ріК 3534
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МіСьКі уСТАнОВи КуЛьТури

ЦенТр КуЛьТури В ЛюБЛіні
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin 
t +48 81 466 61 00  
e sekretariat@ck.lublin.pl 
i www.ck.lublin.pl

рАйОнний БуДинОК 
КуЛьТури «БрОнОВіЦе»
ul. Krańcowa 106, 20-328 Lublin
t +48 81 744 16 38
e ddkbronowice@gmail.com
i www.ddkbronowice.pl

рАйОнний БуДинОК 
КуЛьТури «ВенҐЛін»
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

ГАЛереЯ «ЛАБіринТ»
ul. Popiełuszki 5, 20–052 Lublin
t +48 81 466 59 20 
e galeria@labirynt.com 
i www.labirynt.com

МіСьКА ПуБЛічнА БіБЛіОТеКА 
іМ. іЄрОніМА ЛОПАЦінСьКОГО
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
t +48 81 466 62 00 
e mbp@mbp.lublin.pl
i www.mbp.lublin.pl

ОСереДОК «БрАМА ГрОДСьКА – 
ТеАТр NN»
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
t +48 81 532 58 67
e teatrnn@tnn.lublin.pl
i www.teatrnn.pl

ОСереДОК МіЖКуЛьТурниХ  
ТВОрчиХ ініЦіАТиВ 
«рОЗДОріЖЖЯ»
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
t +48 81 466 61 67
e rozdroza@rozdroza.com
i www.rozdroza.com

МАйСТернЯ КуЛьТури
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
t 48 81 466 59 09
e sekretariat@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl

ТеАТр іМ. ГАнСА КріСТіАнА 
АнДерСенА
ul. Dominikańska 1, 20-111 Lublin
t +48 81 532 16 28
e info@teatrandersena.pl
i www.teatrandersena.pl

СТАрий ТеАТр у ЛюБЛіні
ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu 
i www.teatrstary.eu

АнСАМБЛь ПіСні і ТАнЦю 
«ЛюБЛін» іМ. ВАнДи КАньОр 
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

МАршАЛКОВСьКі уСТАнОВи 
КуЛьТури

ЦенТр ЗуСТрічі КуЛьТур
al. Racławickie 8, 20-037 Lublin
t + 48 81 533 334 142
e biuro@spotkaniakultur.com
i www.spotkaniakultur.com

ФіЛАрМОніЯ іМ. ГенриКА 
ВенЯВСьКОГО
(тимчасова адреса)
ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
t +48 81 531 51 20 
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

ЛюБЛінСьКий МуЗей
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
t +48 81 532 17 43
e kancelaria@muzeumlubelskie.pl
i www.muzeumlubelskie.pl

МуЗей ЛюБЛінСьКОГО СеЛА
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
t +48 81 533 85 13
e skansen@skansen.lublin.pl
i www.skansen.lublin.pl

ОСереДОК ТеАТрАЛьниХ 
ПрАКТиК «ҐАрДЗЄніЦе»
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
t +48 81 532 98 40
e office@gardzienice.art.pl
i www.gardzienice.org

ТеАТр іМ. юЛіушА ОСТерВи
ul. Gabriela Narutowicza 17, 
20-004 Lublin
t +48 81 532 29 35
e info@teatrosterwy.pl
i www.teatrosterwy.pl

МуЗичний ТеАТр 
(тимчасова адреса)
ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
t +48 81 532 76 13
e sekretariat@teatrmuzyczny.eu
i www.teatrmuzyczny.eu

ВОЄВОДСьКА ПуБЛічнА 
БіБЛіОТеКА іМ. іЄрОніМА 
ЛОПАЦінСьКОГО
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
t +48 81 528 74 00
e info@poczta.wbp.lublin.pl
i www.wbp.lublin.pl

ВОЄВОДСьКий ОСереДОК 
КуЛьТури
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
t +48 81 532 42 08 
e info@wok.lublin.pl 
i www.wok.lublin.pl

МОЛОДіЖні БуДинКи КуЛьТури

МОЛОДіЖний БуДинОК 
КуЛьТури «ПіД АКАЦіЄю»
ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin
t +48 81 532 27 40
e sekretariat@mdk.lublin.pl
i www.mdk.lublin.pl

МОЛОДіЖний БуДинОК 
КуЛьТури №2
ul. Bernardyńska 14a, 20-950 Lublin
t +48 81 532 08 53
e sekretariat@mdk2.lublin.pl
i www.mdk2.lublin.pl

КООПерАТиВні БуДинКи 
КуЛьТури і МіКрОрАйОнні 
КЛуБи

БуДинОК КуЛьТури «БЛОнЄ» 
ЖиТЛОВОГО КООПерАТиВу 
«чуБи»
ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin
t +48 81 527 47 00 

БуДинОК КуЛьТури 
ЛюБЛінСьКОГО ЖиТЛОВОГО 
КООПерАТиВу
ul. Wallenroda 4a, 20-607 Lublin
t +48 81 743 48 29

БуДинОК КуЛьТури «ЛенҐі» 
ЖК «чуБи»
ul. Tatarakowa 28, 20-541 Lublin
t +48 503 376 633 

БуДинОК КуЛьТури «руТА» 
ЖК «чуБи»
ul. Różana 8, 20-538 Lublin
t +48 81 463 70 30 

БуДинОК КуЛьТури «СКАрПА» 
ЖК «чуБи»
ul. Przytulna 4, 20-534 Lublin
t +48 81 527 46 48

рАйОнний БуДинОК КуЛьТури 
«чеХуВ»
ul. Kiepury 5a, 20-838 Lublin
t +48 81 741 99 11

МіКрОрАйОнний КЛуБ 
«МініАТурА» ЖК «чеХуВ»
ul. Śliwińskiego 1, 20-861 Lublin
t +48 81 741 27 73

МіКрОрАйОнний КЛуБ 
«нЄПОДЛЄҐЛОСьЦі» 
рОБіТничОГО ЖК «МОТОр»
ul. Tumidajskiego 2, 20-247 Lublin
t +48 81 747 21 82

МіКрОрАйОнний КЛуБ «ОДеОн» 
ТруДіВничОГО ЖК «КОЛЄЯЖ»
ul. Okrzei 4, 20-128 Lublin
t +48 81 747 20 95

МіКрОрАйОнний КЛуБ 
«ПшиЯЗьні» рОБіТничОГО ЖК 
«МОТОр»
ul. Przyjaźni 13, 20-314 Lublin
t +48 81 746 18 00

МіКрОрАйОнний 
КЛуБ «ЗьруДЛО» ЖК 
іМ. В. З. нАЛКОВСьКиХ
ul. Samsonowicza 25, 20-485 Lublin
t + 48 81 443 43 03

інші

АКАДеМічний ЦенТр КуЛьТури 
уМКС «ХАТКА ЖАКА»
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
t +48 81 533 32 01
e ack.lublin@gmail.com
i www.ack.lublin.pl

ДерЖАВний МуЗей 
нА МАйДАнеКу
ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 
20-325 Lublin
t +48 81 710 28 21
e sekretariat@majdanek.eu
i www.majdanek.eu

37

уСТАнОВи КуЛьТури В ЛюБЛіні



38

ТеКСТи
установи, організатори, управління культури Мерії міста Люблін

реДАКЦіЯ
управління культури Мерії міста Люблін

реДАКЦіЯ і КОреКТурА уКрАїнСьКОї ВерСії
Андрій Савенець

ФОТОГрАФії
Матеуш Борний (с. 22)
Томаш Биліна (с. 2)
роберт Ґраблевський (с. 2, 12, 19)
Войтек Корнет (с. 20)
Томаш Кульбовський (обкладинка, с. 12, 18, 27)
Войцех Пацевич (с. 26)
Марцін Пєтруша (с. 16)
роберт Пранаґаль (с. 17)
Мацей рукаш (с. 2, 6, 8, 9, 11, 15, 23, 28, 31, 33, 35)
Яцек шерер (с. 21)
емілія Сівєц (с. 24)
іґнаци Токарчик (с. 2 )
Бартек Журавський (с. 8)

Використано матеріали з архівів Канцелярії Президента міста Люблін, 
Маркетингу міста Люблін та установ і організаторів.

ДиЗАйн і ВерСТКА 
KAMUZI - Каміла Бартузі-Монаґан

ДруК
Друкарня «Янтер»

ISBN 978-83-62997-52-7 

рОБОТА ЯрОСЛАВА КОЗЯри у СТиЛі ЛенД-АрТ

ПіДГОТОВКА КАТАЛОГу



Управління культури
Мерія міста Люблін

ul. Złota 2, 20-112 Lublin
t  +48 81 466 37 00 
e  kultura@lublin.eu

Детальнішу інформацію про 
культурні події, що відбуваються 
в Любліні, та про люблінські 
установи культури можна знайти 
на порталі 
kultura.lublin.eu


