Wrzesień 2015
Zbigniew Waszczeniuk. Malarstwo i rysunek – wystawa
Białystok, 4 września 2015
organizator: Galeria im. Sleńdzińskich
miejsce: Galeria 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
Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej
Czarna Białostocka, 5 września 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: zalew Czapielówka
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com
www.dkczarna.com
„Hubertus” to dobra okazja do spotkań nie tylko myśliwych, ale także
wspólnej zabawy przybyłych gości i mieszkańców. Publiczność
poznaje tradycję i elementy piękna polskiego łowiectwa poprzez
prelekcje, wystawy tematyczne, pokazy. Pierwszego dnia myśliwi z
kół łowieckich konkurują w zawodach strzeleckich, zaś drugiego –
nad zalewem Czapielówka prezentują się zespoły muzyki
myśliwskiej i kapele biesiadne. Spróbować można także wyrobów
kuchni myśliwskiej i regionalnej żywności z terenu Podlasia.
Gminne Dożynki
Mielnik, 6 września 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: Świetlica Wiejska w Moszczonie Królewskiej
tel. 85 657-71-67
e-mail: goksir@mielnik.com.pl

e-mail: goksir@mielnik.com.pl
www.goksir.mielnik.com.pl
Prezentacja obyczajów związanych z dożynkami, koncerty zespołów
regionalnych, degustacja potraw regionalnych. Impreza skierowana
do ludności w każdym wieku.
Festyn Dożynkowy
Narewka, 6 września 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
miejsce: Amfiteatr w Narewce
tel. 85 685-80-34
e-mail: goknarewka@wp.pl
www.narewka.pl
Impreza folklorystyczna, na scenie występy zespołów
folklorystycznych. Konkurs na najładniejszy wianek dożynkowy,
stoiska z rękodziełem ludowym. Imprezie towarzyszą zawody
strażackie.
XVI Podlaskie Targi Rzeźby, Kowalstwa Ludowego i Tkaniny
Dwuosnowowej (Festiwal Wycinanki)
Białystok, 6 września 2015, godz. 9:00
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz
miejsce: Ratusz, Rynek Kościuszki 10; 15-426 Białystok
tel. 85 742-14-73
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl
Każdego roku na muzealne jarmarki, odbywające się na Rynku
Kościuszki przy Ratuszu, zjeżdżają najwybitniejsi reprezentanci
poszczególnych dziedzin dawnej sztuki ludowej z Podlasia,
Mazowsza, Warmii, Mazur i Lubelszczyzny.
XVI Dzień Ogórka w Kruszewie
Kruszewo, 6 września 2015, godz. 12:00
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: Teren Szkoły Podstawowej w Kruszewie
tel. 85 719-14-31

tel. 85 719-14-31
e-mail: kultura@choroszcz.pl
www.kultura.choroszcz.pl
Na terenie szkoły podstawowej goszczą producenci regionalnych
produktów: ogórków, kapusty, chleba, serów, miodów, wędlin i
wypieków. Głównym bohaterem będzie oczywiście nadnarwiański,
kruszewski ogórek o wyjątkowych walorach smakowych. Odbywają
się konkursy na największy, najcięższy i najdłuższy ogórek.
Wybierana zostaje najciekawsza potrawa i stroik z użyciem tego
warzywa, ale to nie wszystko. Na dzieci i dorosłych czeka jeszcze
wiele atrakcji. Na scenie goszczą liczne formacje muzyczne – i te
kultywujące lokalne tradycje śpiewacze, i zespoły muzyki bardzo
współczesnej.
XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie
Wasilków, 6 września 2015, godz. 19:00
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury
miejsce: Kosciół NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, ul.
Kościuszki 2
tel. 85 718-54-00 w. 36
e-mail: moak@wasilkow.pl
www.moak.wasilkow.pl
Zainaugurowany w 2005 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w
Wasilkowie jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w
województwie podlaskim. Festiwal wpisał się na stałe w panoramę
wydarzeń kulturalnych Wasilkowa i województwa podlaskiego oraz
zyskał należne sobie miejsce na mapie artystycznych ośrodków
Polski. Wielkim wyróżnieniem i nobilitacją jest fakt, iż Festiwal od
początku uzyskuje patronat honorowy najważniejszych osobistości
naszego regionu - Metropolity Białostockiego, Wojewo-dy
Podlaskiego, Starosty Powiatu Białostockiego oraz Burmistrza
Wasilkowa. Festiwal w Wasilkowie to impreza muzyczna o

Wasilkowa. Festiwal w Wasilkowie to impreza muzyczna o
najwyższym poziomie artystycznym, dostępna dla wszystkich i
dająca możliwość oderwania się od szarej codzienności życia i
obcowania z ulotną materią dźwięków ukrytych w muzyce
prezentowanej przez najwyższej klasy artystów scen
międzynarodowych. Na przełomie lat 2005 - 2013 w ramach
Festiwalu wystąpili wykonawcy m.in. z Polski, Niemiec, Litwy,
Białorusi, Danii, Wysp Alandzkich, Rosji, Mołdawii, Ukrainy, Austrii,
Japonii, Włoch, USA; w tym: 62 solistów, 5 chórów, 3 orkiestry i 14
zespołów kameralnych. Koncertów wysłuchało ok. 8500 słuchaczy.
Szczegółowe informacje: http://www.festiwal.wasilkow.pl/.
IV Turniej Wsi Gminy Goniądz - Owieczki
Goniądz, 9 września 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
miejsce: wieś Owieczki
tel. 85 738-00-21
e-mail: gok_goniadz@wp.pl
www.goniadz.naszgok.pl
Impreza mająca na celu aktywizację i integrację społeczności
gminnej, podtrzymanie dawnych tradycji i zwyczajów, a także
rywalizację poszczególnych wsi biorących udział w konkurencjach
turnieju. Imprezie towarzyszą występy zespołów folklorystycznych
oraz młodzieżowych. Głównym organizatorem imprezy jest
Burmistrz Goniądza.
Sąsiedzi przy stole - międzynarodowy konkurs kulinarny
Suwałki, 13 września 2015
organizator: Urząd Miejski w Suwałkach
miejsce: Miasto Suwałki
tel. 87 562-80-00
e-mail: org@um.suwalki.pl
http://www.um.suwalki.pl
Międzynarodowa impreza, podczas której zmierzą się kucharze z

Międzynarodowa impreza, podczas której zmierzą się kucharze z
Litwy, Polski, Białorusi i Rosji. Oprócz konkursu kulinarnego odbędą
się prezentacje artystyczne zaproszonych sąsiedzkich regionów
przygranicza.
XXI Festyn Archeologiczny
Czyże, 13 września 2015, godz. 11:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach
miejsce: Zbucz - Grodzisko wczesnośredniowieczne
tel. 85 681-35-31
e-mail: gok.czyze@wp.pl
www.ugczyze.pl
Celem festynu jest wypromowanie Podlasia, z którego będą
pochodziły prezentujące się drużyny wojów, rzemieślnicystarożytnicy, zespoły artystyczne, , twórcy ludowi i rękodzielnicy
oraz przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tych
terenów. Festyn ma też pozwolić wszystkim uczestnikom na głębsze
zacieśnienie współpracy i wzajemne przenikanie się kultur regionu
przygranicznego. Poprzez tematykę Festynu pokazane zostanie
bogactwo kultury Podlasia, oraz zostanie przybliżony uczestnikom
imprezy klimat zamierzchłych czasów, jak dawniej żyli nasi
przodkowie, czym się zajmowali, itp. Wszystko to zostanie
urozmaicone pokazami walk wojów, praktyczną prezentacją prac
rzemieślników reprezentujących dawne zawody, scenkami z
codziennego życia oraz konkursami z udziałem publiczności.
Dożynki Gminno – Parafialne
Przerośl, 13 września 2015, godz. 13:00 – 20:00
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
Miejsce: Przerośl, ul. Rynek 11
Tel. 87 569 10 32, faks +87 562 72 32
e-mail: e-mail: jrynkiewicz@poczta.onet.pl
www.goksit.przerosl.eu
Impreza wielopokoleniowa, obrzędowa, koncerty.
XVIII SPOTKANIE ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWE PN.

XVIII SPOTKANIE ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWE PN.
„TRUDNA SZTUKA TEATRU”
Bielsk Podlaski, 14 września 2015
Organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce:Bielski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 2, Bielsk Podlaski
telefon: 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
www: www.bdkbielsk.pl
Celem spotkań, warsztatów teatralnych jest podnoszenie kwalifikacji
instruktorów, nauczycieli w zakresie teatru.
III Ogólnopolski Plener Malarski Barwy Niemczyna
Czarna Białostocka, 14 września 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie; Dom
Kultury w Czarnej Białostockiej
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com
www.dkczarna.com
W plenerze biorą udział artyści mający w swoim dorobku twórczym
wiele wystaw krajowych i zagranicznych. Efekty pleneru - utrwalone
na płótnie urokliwe miejsca w okolicy Niemczyna można obejrzeć
podczas wernisażu w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.
VI Międzynarodowe Wieczory Muzyczne
Mońki, 15 września 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Międzynarodowe wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w
Mońkach organizowane są od 2010 roku. W ramach koncertów w
miejscowym Kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego każdego
roku odbywają się trzy koncerty, podczas kolejnych sobót września.
Program wieczorów muzycznych jest różnorodny i obfituje w

Program wieczorów muzycznych jest różnorodny i obfituje w
odmienne style muzyczne oraz ciekawe i rzadkie instrumenty.
Formuła koncertów corocznie jest zmieniana i urozmaicana co
wpływa na ich atrakcyjność i lepszy odbiór publiczności. Założeniem
wieczorów muzycznych jest prezentacja wybitnych wykonawców z
Polski i zagranicy, grających na różnorodnych instrumentach
nieczęsto spotykanych w salach koncertowych i filharmoniach.
II Międzynarodowy Plener W kręgu tradycji - krzyż kowalski
Czarna Białostocka, 16 września 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: Czarna Wieś Kościelna, Centrum Rękodzieła Ludowego w
Niemczynie
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com
www.dkczarna.com
W plenerze udział wezmą współcześni kontynuatorzy XIX wiecznej
tradycji kucia krzyży kowalskich wieńczących drewniane krzyże i
kapliczki przydrożne, z Polski i Litwy.
Festiwal Fantastyki Portal Północny Wschód
Suwałki, 18 września 2015
organizator: Urząd Miejski w Suwałkach
miejsce: Miasto Suwałki
tel. 87 562-80-00
e-mail: org@um.suwalki.pl
http://www.um.suwalki.pl
VII Święto Wsi - Turniej Wsi Gminy Mońki
Mońki, 20 września 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Święto Wsi i Turniej Wsi Gminy Mońki, którego pomysłodawcą i

głównym organizatorem jest Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski,
jest imprezą aktywizującą i integrującą społeczność wiejską oraz
przypominającą dawne tradycje i zwyczaje. Odbywa się co roku w
innej miejscowości gminy Mońki - prawo do organizacji Święta
zdobywa wieś, która w roku poprzednim zwyciężyła w Turnieju Wsi dziesięcioboju konkurencji związanych w różny sposób z pracą na
roli.
Jesień w polu i zagrodzie
Ciechanowiec, 20 września 2015
organizator: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu
tel. 86 277-13-28
e-mail: muzeum.rol@wp.pl
www.muzeumrolnictwa.pl
W trakcie imprezy odbywają się konkursy oraz pokazy tradycyjnych
prac jesiennych wykonywanych w polu i zagrodzie. Prezentowane
jest kopanie ziemniaków motykami i kopaczką konną, międlenie lnu,
skubanie gęsi, kiszenie kapusty, strzyżenie owiec. Uczestnicy mają
możliwość zakupu lokalnych potraw z ziemniaków, całości imprezy
towarzyszą występy zespołów folklorystycznych.
Niedziela na Wsi - Dożynki Gminne
Czarna Białostocka, 20 września 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: Czarna Wieś Kościelna
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com
www.dkczarna.com
Święto polskiej wsi – hołd składany rolnikom za ich trud i mozolną
pracę. To znakomita okazja, aby podzielić się świeżym chlebem z
całą społecznością gminy. W trakcie wiele konkursów, pokazów
oraz sposobność do wspólnej zabawy i świętowania.

oraz sposobność do wspólnej zabawy i świętowania.
Wystawa malarstwa Jolanty Caban
Łomża, 25 września 2015, godz. 18:00
organizator: Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno–
Mazowieckiego
miejsce: ul. Długa 13
tel. 86 216-41-00
Cel: prezentacja twórczości Jolanty Caban. Adresaci: bez
ograniczeń wiekowych. Jolanta Caban studiowała w PWSSP w
Łodzi na Wydziale Grafiki (1984-1986) i w ASP w Warszawie na
Wydziale Malarstwa (1986-1989), gdzie uzyskała dyplom z
wyróżnieniem. Na wystawie pokaże martwe natury, kwiaty,
kompozycje figuralne i portrety oraz abstrakcje. Jej obrazy cechuje
dynamika i ekspresja oraz żywa kolorystyka.
V Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża
Czarna Białostocka, 26 września 2015
organizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
miejsce: ul. Kościelna 8
tel. 85 710-16-67
e-mail: dkczarnabial@gmail.com
www.dkczarna.com
Organizatorzy zapraszają wiele znaczących osób województwa
podlaskiego do udziału w turnieju brydżowym, w którym zaproszony
gość jako partnera ma „czynnego zawodnika” grającego w
turniejach, zrzeszonego w Polskim Związku Brydża Sportowego.
Raczkowskie Kartoflisko - II edycja
Raczki, 26 września 2015, godz. 12:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: skwer i scena oraz podwórze Raczkowskiego Domu
Regionalnego przy GOKw Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl

www.gok.raczki.pl
Celem imprezy jest promocja lokalnej kuchni, nauka
przygotowywania lokalnych potraw z ziemniaka, integracja i
współpraca międzypokoleniowa. Podczas imprezy organizujemy
pogadankę, warsztaty i konkursy kulinarne, a także program
artystyczny, w którym uczestniczą lokalne zespoły śpiewacze,
młodzież z Kła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Koła
Gospodyń, Raczkowski Klub Seniora. Imprezę kończy wspólna
zabawa na ludowo.
Premiera „Magiczny sklep”
Łomża, 26 września 2015, godz. 16:00
organizator: Teatr Lalki i Aktora w Łomży
tel. 86 216-59-55
e-mail: teatrlomza@hi.pl
www.teatrlomza.hi.pl
Magiczny sklep Georga Herberta Wellesa będzie miał polską
prapremierę. Do tej pory proza Wellesa nie była wystawiana w
polskim teatrze. Utwór napisany pod koniec XIX wieku jest historią
chłopca, opowiadaną z pozycji dorosłego mężczyzny o jego
dzieciństwie i zdarzeniu, które nastąpiło wiele lat temu, jak był
dzieckiem. To świat nierealny, a punktem wyjścia jest magia, która
jest wokół nas, tylko trzeba uwierzyć, aby ją znaleźć. Widowisko
poetyckie, wykorzystujące bogactwo możliwości scenicznych
proponowanych przez teatr lalek. Autor: Herbert George Wells
Adaptacja i reżyseria: Jarosław Antoniuk Tłumaczenie: Iwona
Sowińska Scenografia: Pavel Hubička Muzyka: Robert Kanaan.
VIII Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących
Szepietowo, 27 września 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
tel. 86 476-01-02, 86 476-01-03
e-mail: gok@szepietowo.pl
Cel: Inspirowanie rodzin do rozwijania własnej twórczości

Cel: Inspirowanie rodzin do rozwijania własnej twórczości
artystycznej, wyłanianie talentów, prezentacja twórców i
wykonawców piosenki, wymiana doświadczeń, repertuarów i
pomysłów artystycznych. Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli powiatu
wysokomazowieckiego. Wykonawcy: Rodziny muzykujące z
powiatu wysokomazowieckiego. Program: Prezentacje rodzin
muzykujących na scenie GOK- u w Szepietowie, wręczenie
pamiątkowych dyplomów i upominków rodzinom muzykującym,
wspólna biesiada.

