Styczeń 2015
Powitanie Nowego Roku z okazji nadania praw miejskich
Mońki, 1 stycznia 2015, godz. 23:00
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl www.kulturamonki.pl
Impreza cykliczna organizowana w noc sylwestrową w centrum
Moniek. Licznie zebrani mieszkańcy witają Nowy Rok.
Wiedeń i muzyka - nieodłączna para - Raczkowski Koncert
Noworoczny- VII edycja
Raczki, 4 stycznia 2015, godz. 17:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl www.gok.raczki.pl
Celem imprezy jest popularyzacja muzyki klasycznej oraz integracja
uczestników Koncertu, odbiorcami są mieszkańcy gminy Raczki
oraz sąsiedzkich gmin - miłośnicy muzyki klasycznej.
Orszak Trzech Króli edycja 3
Ciechanowiec, 6 stycznia 2015, godz. 11:00
organizator: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: Ciechanowiec tel. 86 271-05-63
e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
Celem imprezy jest podtrzymywanie nowej tradycji organizacji
przemarszu mieszkańców gminy przebranych w postacie
nawiązujące tematycznie do Orszaku Trzech Króli. W programie jest
przemarsz ulicami miasta do kościoła, udział we mszy świętej i
występy dzieci ze szkół z terenu gminy Ciechanowiec.
Wieczór Trzech Króli

Wieczór Trzech Króli
Szczuczyn, 6 stycznia 2015, godz. 17:00
organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
miejsce: Miejski Dom Kultury
tel. 86 272-52-83 e-mail: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl
www.mdk.szczuczyn.pl
Prezentacja największych osiągnięć zespołów artystycznych z
ubiegłego roku.
IX Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek o Kryształowego
Aniołka
Kolno, 9 stycznia 2015
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl http://kokis.kolno.home.pl
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej.
XII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych
Szczuczyn, 9 stycznia 2015
organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
miejsce: Miejski Dom Kultury
tel. 86 272-52-83 e-mail: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl
www.mdk.szczuczyn.pl
Popularyzacja tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku na wsi. Adresaci - uczestnicy i widzowie
przeglądu z terenu Szczuczyna i przyjezdni.
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gródek, 11 stycznia 2015
organizator: Urząd Gminy Gródek
miejsce: Waliły-Stacja
tel. 85 718-06-64 e-mail: info@grodek.pl www.grodek.pl

tel. 85 718-06-64 e-mail: info@grodek.pl www.grodek.pl
XXIII Finał WOŚP w Gródku
XVI Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek
Lipsk, 11 stycznia 2015, godz. 10:30
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
miejsce: Sala widowiskowa M-GOK w Lipsku
tel. 87 642-35-86
e-mail: mgok@kulturalipsk.pl www.kulturalipsk.pl
Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego
Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów.
V Wspólne Kolędowanie
Zabłudów, 11 stycznia 2015, godz. 12:00
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie
tel. 85 718-84-43
e-mail: moak@o2.pl
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek zarówno
katolickich, prawosławnych, tradycyjnych jak i nowoczesnych.
Adresowany do wszystkich grup wiekowych; grup kolędniczych,
zespołów artystycznych, folklorystycznych, dziecięcych i dorosłych,
już istniejących jak i utworzonych okazjonalnie na ten przegląd z
terenu gminy Zabłudów. W programie: Występy poszczególnych
grup śpiewających, wręczenie upominków, poczęstunek
uczestników, Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Bahaty Wieczar
Gródek, 13 stycznia 2015
organizator: Urząd Gminy Gródek
tel. 85 718-06-64
e-mail: info@grodek.pl www.grodek.pl
Powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego

Powitanie Nowego Roku wg. kalendarza juliańskiego
Kawiarenka literacka
Augustów, 14 stycznia 2015, godz. 17:00
organizator: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów
miejsce: Szkoła Podstawowa 6 w Augustowie
tel. 87 516-21-89
e-mail: centrum@pogranicze.sejny.pl www.pogranicze.sejny.pl
Spotkanie literackie z Krzysztofem Czyżewskim wokół książki
„Tkanka łączna”. Prezentacja w/w publikacji, czytanie fragmentów
książki, dyskusja.
Mój pierwszy bal - wystawa starych fotografii z albumów
białostoczan
Białystok, 16 stycznia 2015
organizator: Galeria im. Sleńdzińskich
miejsce: Plac przed Galerią im. Sleńdzińskich (ul. Legionowa 2)
tel. 85 651-76-70, 501-693-712 (siedziba), 502-138-980 (salon
wystawowy)
e-mail: galeria@galeriaslendzinskich.pl www.galeriaslendzinskich.pl
Wystawa starych fotografii z albumów białostoczan. Wernisaż wstęp wolny.
XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Obrzędowych
Kolno, 17 stycznia 2015, godz. 10:00
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl http://kokis.kolno.home.pl
Celem Przeglądu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych
form teatru ludowego nawiązującego do: - świąt (Boże Narodzenie,
Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, itp.) - uroczystości (np. wesele,
chrzciny) - zwyczajów i obrzędów.

chrzciny) - zwyczajów i obrzędów.
Kawiarenka literacka
Sejny, 17 stycznia 2015, godz. 17:00
organizator: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów
miejsce: Dwór w Krasnogrudzie MCD w Krasnogrudzie
tel. 87 516-21-89
e-mail: centrum@pogranicze.sejny.pl www.pogranicze.sejny.pl
17 stycznia (sobota), godz. 17.00 gościem krasnogrudzkiej Kawiarni
Piosenka o Porcelanie będzie dr JADWIGA RODOWICZCZECHOWSKA. Spotkanie zatytułowane „Tragedia grecka a
japoński teatr Nō” odbędzie się w ramach cyklu „Opowieści o
współistnieniu”.
IX Spotkanie Jasełkowe
Mońki, 18 stycznia 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl www.kulturamonki.pl
Prezentacja inscenizacji, widowisk związanych z okresem świąt
Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Nowego Roku opartych na
tradycji ludowych przekazów oraz adaptacje współczesne i
humorystyczne.
Raczkowska Szopka Noworoczna- X edycja
Raczki, 18 stycznia 2015, godz. 18:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: Dom Parafialny w Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl www.gok.raczki.pl
Celem imprezy jest popularyzacja sztuki obrzędowo- teatralnej oraz
integracja międzypokoleniowa. Wykonawcami Szopki są członkowie
Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, które od 12 lat czynnie

działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Temat narodzin
Jezusa i walka dobra ze złem osadzone są we współczesności i
lokalnych realiach.
W Raczkowskiej Szopce nie zabraknie postaci tradycyjnych :
Heroda, 3 króli, śmierci, diabłów, ale też są postacie współczesne.
W tym roku Szopkę odwiedzi ... Magda G., która w piekle zrobi
kuchenne rewolucje... Odbiorcami są mieszkańcy gminy Raczki oraz
sąsiedzkich gmin.
Obchody 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
Choroszcz, 22 stycznia 2015, godz. 19:00
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: Miejsca Pamięci Narodowej na wzgórzu zwanym
Szubienicą
tel. 85 719-14-31
e-mail: kultura@choroszcz.pl www.kultura.choroszcz.pl
Główne uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się w Miejscu
Pamięci Narodowej zwanym „Szubienicą”. Impreza skierowana jest
do mieszkańców miasta Choroszcz oraz okolic w celu uczczenia
pamięci powstańców z terenu gminy Choroszcz. Program: Zapalenie zniczy pamięci na Mogile Powstańczej nad Horodnianką Odczytanie powstańczego manifestu, którego słowa zagrzewały do
walki patriotów przed 152 laty - Minuta ciszy oraz salwa honorowa Modlitwa Anioł Pański - Złożenie kwiatów, wieńców i zniczy - Po
części oficjalnej uroczyści dla uczestników herbata oraz ognisko.
Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam”
Gródek, 23 stycznia 2015
organizator: Urząd Gminy Gródek
tel. 85 718-06-64
e-mail: info@grodek.pl www.grodek.pl
Wieczór kolęd „Szczodry wieczar wam i nam”

Koncert Michała Skiepko z Orkiestrą
Hajnówka, 24 stycznia 2015
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: Hajnowski Dom Kultury
tel. 85 682-32-03 e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
www.hdk.hajnowka.pl
Koncert Michała Skiepko jest ważnym wydarzeniem muzycznym w
naszym mieście. Znakomity śpiewak operowy związany ze sceną
Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatrem Wielkim w Łodzi i w
Warszawie, koncertujący w wielu krajach świata wystąpi tym razem
na naszej hajnowskiej scenie. Zdobywcy złotego medalu na
Międzynarodowym Konkursie Verdiego w Busseto będzie
towarzyszyła orkiestra.
Dzień Babci i Dziadka - w Monieckim Ośrodku Kultury
Mońki, 24 stycznia 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl www.kulturamonki.pl
Obchody Dnia Babci i Dziadka to impreza odbywająca się w
Monieckim Ośrodku Kultury. W trakcie odbywają się występy
taneczne, muzyczne i recytatorskie dzieci i młodzieży.
Ferie z teatrem
Łomża, 25 stycznia 2015, godz. 12:00
organizator: Teatr Lalki i Aktora w Łomży miejsce: Teatr Lalki i
Aktora w Łomży
tel. 86 216-59-55
e-mail: teatrlomza@hi.pl www.teatrlomza.hi.pl
„Ferie z teatrem” to nazwa cyklicznego programu realizowanego
przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży od wielu lat. Ma za zadanie
zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzającym ferie zimowe w

zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzającym ferie zimowe w
mieście alternatywny sposób na zagospodarowanie czasu wolnego.
Jego rolą jest uatrakcyjnienie dni wolnych od zajęć lekcyjnych
poprzez zaproponowanie pięciu spektakli repertuarowych
łomżyńskiego teatru, tj. „Chłopiec i szczęście”, „Czerwony kapturek”,
„Baśń o Rycerzu bez Konia”, Calineczka” i „Karius i Baktus”.
Spektakle są tak dobrane, aby różne grupy wiekowe odnalazły coś
dla siebie. Poza obejrzeniem spektakli dodatkową atrakcją będzie
czytanie przez aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży fragmentów
baśni i bajek oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla
dzieci. Dzieci i młodzież, które odwiedzą teatr w terminie 25 stycznia
– 1 lutego 2015 będą miały okazję wejść na wieżę widokową oraz
miło spędzić czas w kawiarence teatralnej. Podsumowując – w tym
roku Teatr Lalki i Aktora w Łomży proponuje dzieciom i młodzieży
bardzo atrakcyjną formę wypoczynku podczas najbliższych ferii
zimowych, która, mamy nadzieję, zadowoli oczekiwania i gusta
naszych widzów, zachęci dzieci do odwiedzenia naszej instytucji,
pozwoli im spędzić miło, twórczo oraz atrakcyjnie czas wolny i
będzie doskonałą alternatywą dla spędzania czasu przed ekranem
telewizora bądź monitorem komputera.
Ekumeniczny Koncert Kolęd
Supraśl, 25 stycznia 2015, godz. 15:00
organizator: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
miejsce: Centrum Edukacji w Supraślu, ul. Piłsudskiego 64
tel. 85 718-35-10
e-mail: ckirsuprasl@wp.pl www.ckirsuprasl.com
Koncert zostanie zorganizowany w ramach projektu „Muzyka nie ma
granic” realizowanego dzięki Programowi Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki
wykonają katolickie i prawosławne chóry i zespoły z gminy Supraśl.
Ideą wydarzenia jest podtrzymanie najpiękniejszych
bożonarodzeniowych tradycji, zintegrowanie miejscowych

bożonarodzeniowych tradycji, zintegrowanie miejscowych
społeczności oraz budowanie dialogu.
Koncert Noworoczny
Kolno, 25 stycznia 2015, godz. 17:00
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl http://kokis.kolno.home.pl
Koncert Noworoczny w wykonaniu solistów i zespołów
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Ferie w Bibliotece
Czarna Białostocka, 26 stycznia 2015
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej
miejsce: ul. Torowa 9
tel. 85 710-11-80
e-mail: cz.b.mbp@wp.pl
www.czarnabialostocka.pl/biblioteka/index.php
Codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży w siedzibie Biblioteki, w
trakcie których m.in.: „Dzień gier planszowych”, „Dzień filmowy”,
„Dzień rywalizacji sportowej”, zajęcia plastyczne, kalambury,
zabawy z chustą Klanzy, karaoke i głośne czytanie.
Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów
Wiejskich i Obrzędowych
Czarna Wieś Kościelna, 26 stycznia 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: ul. Wesoła 26
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com www.dkczarna.com
Przegląd Zespołów Kolędniczych z Powiatu Białostockiego to
kultywowanie obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych,
podtrzymywanie tradycji kolędowania.

podtrzymywanie tradycji kolędowania.
Ferie w Muzeum Wojska
Białystok, 26 stycznia 2015
organizator: Muzeum Wojska
miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. J. Kilińskiego 7)
tel. 85 741-64-49
e-mail: biuro@mwb.com.pl www.mwb.com.pl
Ferie z klockami Lego
Białystok, 26 stycznia 2015
organizator: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
miejsce: Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19)
tel. 85 676-73-67
e-mail: centrum@centrumzamenhofa.pl
http://www.centrumzamenhofa.pl
Artystyczne Ferie Zimowe
Białystok, 26 stycznia 2015
organizator: Dom Kultury Śródmieście
miejsce: Dom Kultury „Śródmieście” (ul. J. Kilińskiego 13)
tel. 85 741-65-17
e-mail: bdks@dksrodmiescie.pl www.dksbialystok.pl
Ferie 2015- w Monieckim Ośrodku Kultury
Mońki, 26 stycznia 2015, godz. 10:00
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl www.kulturamonki.pl
Ferie jest to dwutygodniowy cykl spotkań organizowanych dzieciom i
młodzieży w Monieckim Ośrodku Kultury, które spędzają ferie w
Mońkach. W trakcie organizowane są gry, konkursy, zabawy
ruchowe i plastyczne.

ruchowe i plastyczne.
Ferie z domem kultury
Kolno, 26 stycznia 2015, godz. 11:00
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl http://kokis.kolno.home.pl
Warsztaty artystyczne organizowane podczas ferii zimowych.
Roberto Innocenti. Renesans ilustracji książkowej - wystawa w
Muzeum w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, 27 stycznia 2015
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz
miejsce: Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 742-14-73
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl www.muzeum.bialystok.pl
Wystawa prezentuje twórczość znakomitego włoskiego artysty,
dzięki któremu ilustracja książkowa przeżywa prawdziwe
odrodzenie. Roberto Innocenti jest światowej sławy ilustratorem,
laureatem licznych nagród, w tym prestiżowej nagrody im. Hansa
Christiana Andersena, nazywanej Małym Noblem. Dzięki wystawie,
polscy odbiorcy będą mogli zapoznać się z nowymi pracami artysty,
ilustracjami do Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona i
Czerwonego Kapturka Aarona Frischa. W obu wypadkach zachwyca
niezwykła kompatybilność tekstu i obrazu. Ilustracje nie są tylko
dodatkiem do opowiadanej historii, ale jej integralną częścią.
Partner: Wydawnictwo Media Rodzina.
Sputnik nad Hajnówką. Festiwal filmu rosyjskiego
Hajnówka, 30 stycznia 2015 organizator: Hajnowski Dom
Kultury
miejsce: Hajnowski Dom Kultury

tel. 85 682-32-03
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl www.hdk.hajnowka.pl
Na Dni Filmu Rosyjskiego zapraszamy miłośników kina. Widzowie
będą mogli obejrzeć najlepsze filmy rosyjskie ostatniego sezonu
nagradzane na festiwalach międzynarodowych jak i filmy ze złotej
kolekcji najwybitniejszych dzieł filmowych. Festiwal będzie także
okazją do głębszego poznania kina rosyjskiego. Organizowany jest
wspólnie ze Stowarzyszeniem Metamorphosis w ramach Festiwalu
Sputnik nad Polską.
Prapremiera sztuki Piotra Tomaszuka „Złoty deszcz”
Supraśl, 30 stycznia 2015, godz. 18:00
organizator: Teatr Wierszalin
miejsce: Teatr Wierszalin, ul. Kościelna 4 16-030 Supraśl
tel. 85 710-88-45
e-mail: wierszalin@wierszalin.pl www.wierszalin.pl
Prapremierowe wystawienie sztuki Piotra Tomaszuka pt. „Złoty
Deszcz” w jego reżyserii. Scenografia: Mateusz Kasprzak, obsada:
Dariusz Matys, Miłosz Pietruski, Katarzyna Gacal, Paula Czarnecka,
Urszula Chrzanowska.

