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ВИБРАНІ КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ:

Люблін – це місто культури й натхнення, в якому щороку
відбуваються тисячі мистецьких подій. Ми базуємо його майбутнє
на якісному розвитку: розбудові соціального капіталу, піклуванні про
якість життя мешканців і підтримці їх креативності. Надзвичайно
важливим елементом розвитку Любліна є культура.

ЛЮТИЙ/БЕРЕЗЕНЬ
Міжнародний фестиваль братів венявських

Великий Ювілей Любліна

Коли Владислав Локеток здійснив локацію Любліна у 1317 році,
він увів місто в європейський економічний і культурний обіг.
Великий Ювілей 700-річчя – це виняткова нагода зінтегрувати
ідентичність міста й визначити дороговказ його розвитку для
кількох наступних поколінь. Це дата символічного «нового
заснування» міста, яка дозволить поєднати і внести в наступне
століття розвитку Любліна нашу багатовікову спадщину,
міжнародну позицію та регіональну ідентичність. Відзначення
700-річного ювілею міста і реалізовані з цієї нагоди ще
з 2014 року проекти демонструють уявлення мешканців про
Люблін як місто, що плекає європейську традицію й готове
увійти в новий етап своєї історії.

Багата програма відзначень 700-річчя,
окрім прекрасних подій, які назавжди вписалися в календар
культурних заходів, буде збагачена численними науковими
і спортивними проектами та низовими громадськими
ініціативами, підготованими спеціально з цієї особливої
нагоди. Річниця надання міського права припадає на
15 серпня 2017 року, і саме цього дня відбудуться головні
святкування Великого Ювілею. Уже сьогодні щиро
запрошуємо Вас на цілу низку подій, які триватимуть
круглий рік. Кожен напевно знайде для себе культурну
пропозицію, яка відповідатиме його особистим
очікуванням і зацікавленням.

КВІТЕНЬ:
Люблін джаз-фестиваль
ТРАВЕНЬ:
Фестиваль традиції і музичного авангарду «Коди»
Фестиваль Люблінських літературних зустрічей «Місто поезії»
ЧЕРВЕНЬ:
ніч культури
ЧЕРВЕНЬ/ЛИПЕНЬ:
Фестиваль мистецтва в публічному просторі «Відкрите місто»
ЛИПЕНЬ:
Art’n’music фестиваль «схід культури – Інші звуки»
Міжнародні фольклорні зустрічі імені ІҐнаци Ваховяка
Карнавал штукарів
СЕРПЕНЬ:
Ягеллонський ярмарок
ВЕРЕСЕНЬ:
Європейський фестиваль смаку
Міжнародний фестиваль «Анджей Нікодемович – час і звук»
ЖОВТЕНЬ:
Міжнародний фестиваль «Найстарші пісні Європи»
Фестиваль «Театральні конфронтації»
ЛИСТОПАД:
Міжнародні зустрічі театрів танцю
фестиваль «золоті мурахоїди»
ГРУДЕНЬ:
Міжнародний фестиваль народної музики «Фолкові Миколайки»
Фестиваль Різдва Христового
Багатий і завжди актуальний календар культурних подій можна
знайти на порталі kultura.lublin.eu
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