700 lat
Miasta Lublin

700 lat Miasta Lublin
Lublin to miasto kultury i inspiracji, w którym rocznie odbywają się
tysiące wydarzeń artystycznych. Jego przyszłość opieramy na rozwoju
jakościowym: budowaniu kapitału społecznego, dbaniu o jakość życia
mieszkańców i wspieraniu ich kreatywności. Niezwykle istotnym
elementem rozwoju Lublina jest kultura.
Wielki Jubileusz Lublina
Gdy Władysław Łokietek dokonał lokacji Lublina w 1317 roku,
wprowadził miasto w europejski obieg gospodarczy i kulturowy.
Wielki Jubileusz 700-lecia jest wyjątkową szansą zintegrowania
tożsamości miasta i wyznaczenia drogowskazu jego rozwoju dla kilku
następnych pokoleń. Jest to data symbolicznej „nowej lokacji” miasta,
która pozwoli połączyć i wnieść w kolejny wiek rozwoju Lublina nasze
wielowiekowe dziedzictwo, międzynarodową pozycję i regionalną
tożsamość. Obchody jubileuszu 700-lecia miasta oraz realizowane
z tej okazji już od 2014 roku projekty, ukazują wyobrażenia
mieszkańców o Lublinie pielęgnującym europejską tradycję
i gotowym do wejścia w nowy etap swojej historii.

Bogaty program obchodów 700-lecia,
obok znakomitych wydarzeń, które na stałe wpisały się
w kalendarz imprez kulturalnych, zostanie urozmaicony o liczne
projekty naukowe, sportowe czy oddolne inicjatywy społeczne
przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję. Rocznica
nadania prawa miejskiego przypada w dniu 15 sierpnia 2017 roku
i w tym dniu odbędą się główne obchody Wielkiego Jubileuszu.
Już teraz serdecznie zapraszamy na cały szereg wydarzeń,
które będą trwać cały rok. Z pewnością każdy znajdzie ofertę
kulturalną odpowiadającą indywidualnym oczekiwaniom
i zainteresowaniom.

Wybrane Wydarzenia Kulturalne:
LUTY/MARZEC:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BRACI WIENIAWSKICH
KWIECIEŃ:
LUBLIN JAZZ FESTIVAL
MAJ:
FESTIWAL TRADYCJI I AWANGARDY MUZYCZNEJ „KODY”
LUBELSKIE SPOTKANIA LITERACKIE - MIASTO POEZJI
CZERWIEC:
NOC KULTURY
CZERWIEC/LIPIEC:
FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ „OTWARTE MIASTO”
LIPIEC:
WSCHÓD KULTURY - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE IM. IGNACEGO WACHOWIAKA
CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW
SIERPIEŃ:
JARMARK JAGIELLOŃSKI
WRZESIEŃ:
EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - CZAS I DŹWIĘK”
PAŹDZIERNIK:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „NAJSTARSZE PIEŚNI EUROPY”
FESTIWAL „KONFRONTACJE TEATRALNE”
LISTOPAD:
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA TEATRÓW TAŃCA
FESTIWAL ZŁOTE MRÓWKOJADY
GRUDZIEŃ:
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ „MIKOŁAJKI FOLKOWE”
FESTIWAL BOŻEGO NARODZENIA
Bogate i zawsze aktualne kalendarium wydarzeń kulturalnych znajdziesz
na portalu kultura.lublin.eu
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