Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce Kalendarz wydarzeń kulturalnych lato/jesień 2018
z serdecznym zaproszeniem do odwiedzenia naszego województwa. Mam nadzieję, że oferta w nim zawarta przypadnie Państwu do serca i pomoże w dokonaniu wyboru interesujących, atrakcyjnych i nietuzinkowych propozycji na spędzenie wolnego czasu właśnie w Województwie Podlaskim. To wyjątkowy region, niezwykli ludzie i wydarzenia z ogromnym ładunkiem pozytywnej energii.
Serdecznie zapraszam
Maciej Żywno
Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Opowieści Pogranicza

Sejny, 1 maja 2018
organizator: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
miejsce: Ośrodek Pogranicze, ul. Piłsudskiego 37

Cykl prezentacji działań i pracowni artystycznych Pogranicza, spektakle, koncerty,
wystawy, spotkania literackie wokół idei „Małych Centrów Świata”.

IV Piknik Kowalski

Augustów, 1 maja 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Rynek Zygmunta Augusta

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną prace rzemieślników niegdyś cenionej,
a dziś trochę zapomnianej profesji, jaką jest kowalstwo. Piknik ma na celu przybliżenie
tajników pracy kowala szerszej publiczności, także poprzez możliwość asystowania
w pracy jednemu z pięciu zespołów kowalskich. Podczas pikniku odwiedzający będą
mogli również własnoręcznie wybić monetę z historycznym herbem Augustowa.

Kiermasz „Majowe Bąki”

Augustów, 1 maja 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Rynek Zygmunta Augusta

Impreza plenerowa promująca wyroby rękodzielnicze artystów lokalnych i nie tylko.

Koncert Muzyki Poważnej

Tykocin, 3 maja 2018
organizator: Muzeum w Tykocinie – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
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miejsce: Muzeum w Tykocinie – Dom Talmudyczny, ul. Kozia 2
Wykonanie: Roman Zieliński – skrzypce, Magdalena Wiluk – fortepian. W programie
utwory: Mozarta, Faurego, Saint-Saënsa, Elgara, Piazzolli.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”
Suwałki, 3 maja 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: park Konstytucji 3 Maja

ZPiT „Suwalszczyzna” jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce.
Od 67 lat porywa do tańca, wzrusza i bawi, popularyzując rodzimą kulturę na
koncertach, festiwalach i tournée w Polsce oraz na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie,
w Estonii, Francji, Niemczech, Rosji, Belgii, Gruzji, Turcji. 3 maja specjalnym programem
artystycznym zespół uświetni obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Festiwal Korowaja Mielnickiego

Mielnik, 5 maja 2018
miejsce: amfiteatr Topolina
Radziwiłłówka, 6 maja 2018
miejsce: plac przy świetlicy wiejskiej
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Pierwszego dnia festiwalu prezentowane są obrzędowe korowaje weselne, natomiast
drugiego dnia – korowaje agrarne. W konkursie mogą uczestniczyć korowajnice (kobiety
wypiekające korowaj) z całego kraju oraz z zagranicy. Festiwalowi towarzyszą występy
zespołów śpiewaczych oraz obrzędowych.
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Festiwal Korowaja Mielnickiego

XXXVII Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni
Muzyki Cerkiewnej 2018”
Hajnówka, 7-12 maja 2018
organizator: Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
miejsce: sobór św. Trójcy, ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15
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Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest największym
festiwalem muzyki cerkiewnej w Europie z błogosławieństwa Cerkwi prawosławnej.
To wyjątkowa inicjatywa na arenie krajowej i międzynarodowej, która pozwala na
dotarcie do ludzi wszystkich klas społecznych z kulturą wysoką, pozwala na poznanie
szczególnego wymiaru duchowości prawosławnej.

Dzień ziół narwiańskich

Drozdowo, 12 maja 2018
organizator: Muzeum Przyrody w Drozdowie
miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

Organizowana po raz trzeci coroczna impreza promująca bogactwo ziół Doliny Narwi,
zachęcająca do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz zmiany stylu życia. W roku
2018 omówione zostaną głównie zioła polecane przy cukrzycy. W trakcie spotkania
przewidziane są m.in. prelekcje i pokazy przygotowania kosmetyków i potraw z użyciem
ziół.

„Sprawa Kapturka Cz.” na podstawie „Czerwonego
Kapturka” wg braci Grimm – bajka muzyczna
Białystok, premiera: 13 maja 2018
organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku
miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1

Bajka realizowana w Operze i Filharmonii Podlaskiej to uwspółcześniona wersja baśni,
w której tradycyjny las zastępuje wielkomiejska dżungla. Miasto to miejsce nie tylko pełne
możliwości, ale też pokus i niebezpieczeństw, na które narażony jest każdy – zwłaszcza
najmłodsi.

Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych Zbójna 2018
Zbójna, 13 maja 2018
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu
Łomżyńskiego
miejsce: stadion w Zbójnej

Przegląd jest konkursem kwalifikującym zespoły, solistów, kapele i gawędziarzy na
konkursy ogólnopolskie o podobnym charakterze, m.in. na XXV Ogólnopolskie Dni
Kultury Kurpiowskiej, które odbędą się 10 czerwca 2018 roku w Nowogrodzie. Ma on
na celu prezentację tradycji ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca,
popularyzację tych tradycji w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru dla młodszych
pokoleń i środowisk twórczych.

XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
Białystok, 16–20 maja 2018
organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

Celem festiwalu jest prezentacja i popularyzacja wysokich wartości artystycznych
i duchowych muzyki cerkiewnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskich
kompozytorów. Gromadzi najlepszych chórzystów z całego świata, kompozytorów
muzyki cerkiewnej oraz dyrygentów. Od wielu lat określany jest również jako „Festiwal
Śpiewającej Duszy”. W tegorocznej edycji udział weźmie 30 chórów z kilkunastu państw.

Noc Muzeów

Ciechanowiec, 19 maja 2018
organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa, ul. Pałacowa 5
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Goście imprezy m.in. zwiedzą wystawy stałe w pałacu oraz wybrane obiekty na terenie
skansenu. W pięknej, wieczorowej scenerii wielu turystów i mieszkańców miasta
skorzysta z bogatej oferty specjalnie przygotowanej na tę jedną noc w roku, m.in.
wieczornej przejażdżki zabytkowych ciągników z kolekcji Działu Techniki Rolniczej,
seansu nocnego w kinie plenerowym czy koncertu.

Noc Muzeów

Białystok, 19 maja 2018
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz
miejsce: oddziały Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Nocne zwiedzanie ekspozycji oddziałów Muzeum Podlaskiego, połączone z dodatkowymi
atrakcjami, przygotowanymi na tę niepowtarzalną noc. Podróż w świat zabytków
zinterpretowanych na nowo. Kluczem do ich nowego przedstawienia będzie hasło
„Utracone – odzyskane”. Nie zabraknie gier i zabaw dla najmłodszych, a atrakcją finałową
będzie cieszący się od lat wielkim zainteresowaniem spacer historyczny dyrektora
Andrzeja Lechowskiego.

Noc Muzeów

Sokółka, 19 maja 2018
organizator: Społeczne Muzeum Ziemi Sokólskiej
miejsce: Muzeum Ziemi Sokólskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 2

W ramach wydarzenia mieszkańcy miasta, okolic oraz turyści będą mogli bezpłatnie do
późnych godzin nocnych zwiedzać Muzeum Ziemi Sokólskiej i przygotowane specjalnie
na tę okazję wystawy tematyczne związane z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Ponadto w programie przewidziano pokaz filmów dokumentalnych
w sokólskim kinie, a także występ grupy rekonstrukcyjnej.

Spotkania Teatralne „Za Kurtynką”
Suwałki, 19 maja 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: Sala Granatowa SOK, ul. Noniewicza 71

Spotkania Teatralne „Za Kurtynką” to cieszący się popularnością cykl działań teatralnych,
na które składają się spektakl w wykonaniu zawodowych aktorów oraz warsztaty i „Scena
dla Ciebie”, czyli miejsce, gdzie każdy chętny uczestnik ma szansę na indywidualną
prezentację swoich talentów. Spotkania są adresowane do najmłodszych widzów i ich
rodziców.

Noc Muzeów

Drozdowo, 19 maja 2018
organizator: Muzeum Przyrody w Drozdowie
miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

Międzynarodowa Noc Muzeów, w ramach której odbędą się: koncert muzyczny, pokaz
karmienia piranii i innych ryb, prezentacja filmów przyrodniczych, kiermasz wydawnictw
muzealnych oraz prelekcja adiunkta Tomasza Szymańskiego na temat wkładu Romana
Dmowskiego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zostanie również pokazany film
„Zapomniany generał – Tadeusz Jordan Rozwadowski”.

Zielone Świątki

Wasilków, 20 maja 2018
organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7

Wydarzenie plenerowe mające na celu promocję niematerialnego dziedzictwa
kulturowego związanego ze świętem ludowym – Zielonymi Świątkami na Podlasiu.
W festynie biorą udział wystawcy z Podlasia, prezentujący wyroby kulinarne i rękodzieło
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ludowe. W czasie wydarzenia na scenie występują podlaskie zespoły folklorystyczne.
Prezentują one folklor muzyczny oraz obrzędy zielonoświątkowe, w tym dawny zwyczaj
„chodzenia z królewną”.

Zielone Świątki

Dni Sztuki Współczesnej

Białystok, 24–27 maja 2018
organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: Białystok

Festiwal, organizowany od 1985 roku, skierowany jest do osób ceniących odważne
i nowatorskie projekty artystyczne, gotowych na spotkania z twórcami o wyraźnej wizji,
dyskutującymi z otaczającą rzeczywistością przy wykorzystaniu formy, słowa, dźwięków
i nieskończonej wyobraźni.

XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca
„Muszelki Wigier 2018”
Suwałki, 24 maja 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: Sala im. Andrzeja Wajdy SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” skierowany jest do
dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych oraz solistów w wieku
6–25 lat. Częściom konkursowym towarzyszą zajęcia warsztatowe i integracyjne
prowadzone przez znanych i cenionych instruktorów z Polski i zagranicy.

„Pasje i Talenty” – II Międzynarodowe Biennale
Twórczości Plastycznej Młodych
Bielsk Podlaski, 25 maja 2018
organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

„Pasje i Talenty” – II Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych o Złotą,
Srebrną i Brązową Paletę, statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski – organizowane
jest przez Bielski Dom Kultury. Na konkurs wpływają prace plastyczne o tematyce
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muzycznej i teatralnej z wielu regionów Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy.

XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”
Bielsk Podlaski, 26 maja 2018

organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Festiwal „Podlaska Nuta” wpisuje się w program Dni Miasta. Przesłuchania konkursowe
odbędą się w sobotę, 26 maja, zaś w niedzielę w Koncercie Galowym udział wezmą laureaci festiwalu. Wśród wykonawców są wokaliści z Polski, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy.
W obu kategoriach: piosenka współczesna i ludowa jury przyznaje Złote, Srebrne i Brązowe Podlaskie Nuty oraz wyróżnienia.

IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Berło
Aleksandra Jagiellończyka”
Mielnik, 26 maja 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132

Turniej Tańców Polskich organizowany jest w celu edukacji młodego pokolenia oraz
popularyzacji tańców narodowych w formie towarzyskiej. Zapraszamy grupy oraz pary
taneczne z całej Polski do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Dni Augustowa – koncert „Biały album”
Augustów, 26 maja 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: amfiteatr przy ul. Zarzecze

Niezwykły projekt muzyczny usłyszą tegoroczni uczestnicy Dni Augustowa. Tymon

Tymański, dyrektor artystyczny projektu, zachęca: „Dopiero teraz czuję, że mam taki
zespół, z którym mogę zmierzyć się z wyzwaniem, jakim są The Beatles. Mamy muzyków,
których nie powstydziłby się Frank Zappa, całą plejadę wybitnych instrumentalistów
rodem ze sceny jazzowej (…) i trójkę wokalistów bardzo bliskich memu sercu, tworzących
niesamowitą mozaikę”.

Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych
Hajnówka, 27 maja 2018
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: amfiteatr miejski

Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych jest prezentacją orkiestr oraz zespołów
mażoretek z kraju i z zagranicy. Jest to także integracja środowiska muzycznego,
szczególnie młodych ludzi grających na instrumentach dętych. Koncert orkiestr
w amfiteatrze poprzedza parada ulicami Hajnówki. Widowiskowość i atrakcyjność
imprezy przyciąga licznie mieszkańców miasta i turystów. Głównymi organizatorami
imprezy są: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce, Urząd Miasta
i Hajnowski Dom Kultury.
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VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”

Ogrodniczki, 1–3 czerwca 2018
organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”
miejsce: żwirownia w Ogrodniczkach

Kolejna edycja organizowanej od 2011 roku imprezy o charakterze proobronnościowym.
Ma ona na celu promocję zachowań patriotycznych, upowszechnianie tradycji
narodowych, pielęgnowanie polskości oraz prezentację wiedzy historycznej w bardzo
atrakcyjnej formie. W roku 2018 Piknik będzie zorganizowany pod hasłem uczczenia
100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Międzynarodowe
Prezentacje Mażoretek,
Tamburmajorek
i Cheerleaderek
„POM-PA 2018”

Białystok, 3 czerwca 2018
organizator: Stowarzyszenie Działań
Twórczych Dzieci i Młodzieży „Kuźnia”
miejsce: plac przy Teatrze Dramatycznym

Impreza plenerowa, podczas której
odbywa się jedyny w regionie konkursowy
pokaz mażoretek. W tym roku w programie
są wystawa zdjęć dużego formatu, koncert
promocyjny i pokaz główny.
POM-PA

31. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”
Łomża, 6 czerwca 2018
organizator: Teatr Lalki i Aktora w Łomży
miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, plac Niepodległości 14

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka” to uznany i ceniony w kraju i na
świecie przegląd małych form teatralnych, jeden z ważniejszych festiwali teatru formy
w Polsce, organizowany po raz 31 przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Ambicją festiwalu
jest poszukiwanie interesujących zjawisk w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej,
konfrontowanie ich z nowoczesnymi i tradycyjnymi środkami wyrazu artystycznego,
poszukiwanie nowych rozwiązań scenicznych oraz budowanie dialogu partnerstwa
między publicznością i twórcami. Wieloletnia historia festiwalu to efekt wybierania
interesującego zbioru wydarzeń artystycznych z ponad 50 krajów. „Transgresje w teatrze
formy” to motyw przewodni najbliższej edycji.

X Augustowskie Motonoce

Augustów, 8 czerwca 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Augustów

Motocykliści z niemal całego świata wezmą udział w paradzie motocykli przemieszczającej
się ulicami miasta. Podczas imprezy zagrają zespoły: Age, ZZ Top Czech Reival Band,
Jabberwocky, AC/DC Show, Kraków Street Band. Ponadto w programie: pokaz taneczny,
wystawa jachtów turystycznych, występy zespołów tanecznych, gry i zabawy dla
najmłodszych, X Mistrzostwa Motocyklistów w Narciarstwie Wodnym, konkurencje
rekreacyjno-sportowe, pokaz laserowy.
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Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”
Jaświły, 9 czerwca 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
miejsce: Mikicin

Celem imprezy jest wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat tradycji ludowych
i sposobów wykonywania strachów polnych, wyzwolenie fantazji twórczej, zwrócenie
uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach
i ogrodach.

XXV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród
2018
Nowogród, 10 czerwca 2018
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu
Łomżyńskiego
miejsce: scena przy Skansenie Kurpiowskim

Celem festiwalu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, gwary i tańca,
popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru dla młodszych
pokoleń. Na scenie prezentowane są ciekawe formy adaptacji folkloru kurpiowskiego
przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne.

75. rocznica bitwy oddziałów partyzanckich AK
z Niemcami pod Pawłami
Zabłudów, 11 czerwca 2018
organizator: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
miejsce: Pawły, pomnik poświęcony żołnierzom AK

Upamiętnienie krwawej potyczki oddziału AK z wojskami hitlerowskimi 11 czerwca

1943 roku. W programie msza św., apel poległych, złożenie wieńców i wiązanek, część
artystyczna, na zakończenie tradycyjna wojskowa grochówka. Uroczystość organizowana
przez Gminę Zabłudów, Światowy Związek Żołnierzy AK, Pierwszą Podlaską Brygadę
Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.

Smaki Podlasia

Wasilków, 17 czerwca 2018
organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7

Smaki Podlasia
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Festyn mający na celu promocję kuchni regionalnej poprzez organizację konkursów
i warsztatów kulinarnych. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są lokalni producenci
wyrobów kulinarnych (np. sery korycińskie), laureaci konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo oraz Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru całego województwa podlaskiego.

Odpust na Świętego Antoniego

Ciechanowiec, 17 czerwca 2018
organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5

Kolorowa i atrakcyjna impreza rodzinna. W programie duży plac zabaw dla dzieci,
wędrowny teatr, zabawy z grupą żonglerów i cyrkowców, konkursy, występy zespołów
wokalnych i tanecznych oraz katarynek. Na tradycyjnym wiejskim odpuście nie zabraknie
dziada odpustowego oraz straganów z zabawkami, balonami, łakociami, rękodziełem
oraz waty cukrowej. Na zakończenie odbędzie się wiejska zabawa „na dechach”.

XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci
i Młodzieży „Wigraszek 2018”
Suwałki, 18 czerwca 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: Sala im. Andrzeja Wajdy SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

Trzydniowe święto teatru, na które składają się przesłuchania konkursowe, prezentacje
spektakli mistrzowskich w wykonaniu grup zawodowych, happeningi uliczne, akcje
parateatralne, warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców sztuki oraz wystawy,
wymiennie lalek i rekwizytów teatralnych, a także plakatów i prac plastycznych.
Rokrocznie na festiwal zgłasza się około 20 amatorskich grup teatralnych z całej Europy.

IX Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „LalkaNie-Lalka”
Białystok, 19 czerwca 2018
organizator: Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie – Wydział Sztuki
Lalkarskiej w Białymstoku
miejsce: Wydział Sztuki Lalkarskiej AT, ul. Sienkiewicza 14

Jedyny w Europie festiwal skierowany do studentów szkół lalkarskich z całego świata,
w którym uczestniczą najlepsi adepci i profesjonaliści tej dyscypliny. Program wypełnią:
pokazy spektakli, warsztaty, wystawy, imprezy muzyczne, dyskusje. Formuła festiwalu
pozwala studentom na prezentację i konfrontację artystycznych dokonań, rozwijanie
swoich umiejętności, kadrze pedagogicznej umożliwia zaś twórczy dyskurs i wymianę
doświadczeń.

Dni Miasta

Białystok, 22–24 czerwca 2018
organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: Białystok

Miejskie święto w tak uroczystej, jak obecnie, odsłonie odbywa się od połowy lat
90. XX wieku. Główną atrakcją są duże koncerty, przeważnie plenerowe. Podczas
jednego z koncertów odbywa się wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta
Białegostoku.

Noc Świętojańska

Augustów, 23 czerwca 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Błonie nad rzeką Nettą
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Muzyka, ognisko, plecenie wianków i czar nocy świętojańskiej. W tym roku imprezie
towarzyszyć będzie koncert Teatru Piosenki Augustowskich Placówek Kultury.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Nuty przyjaźni”
Hajnówka, 23 czerwca 2018
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4

Celem imprezy jest m.in. prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci
i młodzieży, promocja osób szczególnie uzdolnionych, prezentacja solistów i zespołów
z innych krajów. W ramach festiwalu prowadzone są warsztaty wokalne przez
profesjonalnych muzyków, odbywa się także spotkanie uczestników z komisją oceniającą.
Laureaci festiwalu otrzymują nagrody oraz pamiątkowe statuetki.

Kupalnoczka 2018

Załuki, 23 czerwca 2018
organizator: Gminne Centrum Kultury w Gródku
miejsce: plac przy szkole w Załukach

Uroczystość rozpocznie się przemarszem zespołów pod scenę ze śpiewem tradycyjnej
pieśni ludowej „Kupalinka”. Następnie zaprezentują się zespoły folklorystyczne
oraz estradowe z gminy i regionu, a także gościnnie zespół z Białorusi. Po barwnym
korowodzie z obrzędem puszczania wianków na rzece Supraśl odbędzie się koncert
gwiazdy wieczoru, a po nim ludowa zabawa.

Jubileusz 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
Białystok, 23 czerwca 2018
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1

Kurpie Zielone to jedna z najstarszych w Polsce i największych w województwie
podlaskim grup folklorystycznych. Zespół stale się rozwija i idzie z duchem czasu. Nie
zapomina o tradycji, reaguje na to, co dzieje się w świecie tańca ludowego, muzyki i teatru.
Gromadzi fanów tradycji, tańca i śpiewu, także tych najmłodszych.

Wianki na Nurcu

Ciechanowiec, 23 czerwca 2018
organizator: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: Ciechanowiec

Jedna z najstarszych imprez w Ciechanowcu – organizowana jest od 1976 roku. Co
roku głównym punktem festynu jest konkurs na najpiękniejszy wianek. Wydarzeniu
towarzyszą koncerty, występy zespołów muzycznych, pokazy taneczne oraz pokaz tańca
z ogniem. Późną nocą tradycyjnie na wodę puszczane są wianki, a całą imprezę kończy
pokaz sztucznych ogni.

XVIII Regaty „Puchar Żubra”

zalew Siemianówka, 23–24 czerwca 2018
organizator: Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka”
miejsce: zalew Siemianówka

XVIII Regaty „Puchar Żubra” w żeglarstwie odbędą się w dwóch klasach regatowych:
Optimist oraz Laser. W rywalizacji udział weźmie około 120 zawodników z klubów
żeglarskich z Polski, Litwy oraz Białorusi. Regaty organizowane są w ramach Pucharu
Polski klasy Optimist i klasy Laser.
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XXVII Dni Mielnika, IV Dycha Mielnicka

Regaty „Puchar Żubra”

Mielnik, 23–24 czerwca 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: stadion w Mielniku

Podczas wydarzenia organizowane są koncerty, bloki zabaw dla dzieci i młodzieży oraz
imprezy sportowo-rekreacyjne. Corocznie program jest tak układany, aby najmłodsi
oraz ci trochę starsi mogli znaleźć coś dla siebie.

XXIII Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie
Korycin, 24 czerwca 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
miejsce: tereny rekreacyjne nad zalewem w Korycinie

Dni Truskawki w Korycinie to wystawy firm, prezentacje dorobku twórców ludowych,
pokazy sportów wodnych, noc pod gwiazdami i nad zalewem, pokaz sztucznych ogni.
Podczas festynu w niedzielę można odwiedzić stoiska wystawowe i handlowe, zobaczyć
występy gwiazd polskiej estrady, amatorskich zespołów artystycznych i regionalnych
czy wziąć udział w konkursach truskawkowych z licznymi nagrodami.

Białostocki Jarmark Świętojański

Białystok, 24 czerwca 2018
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz
miejsce: Rynek Kościuszki

Tradycja Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego sięga 1749 roku, kiedy to Jan
Klemens Branicki, wielki hetman koronny, uzyskał od króla Augusta III przywilej na
jego organizowanie. Przez wieki jarmark zmieniał się, a dziś jest imprezą handlową
i promocyjną. Na Białostockim Jarmarku Świętojańskim gości wielu wystawców, nie
tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi. Można na nim kupić specjały regionalnej
kuchni i rękodzieło.

XXV Międzynarodowy Festiwal „Muzyczne Dni Drozdowo
– Łomża 2018”
Łomża, 29 czerwca 2018
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu
Łomżyńskiego
miejsce: Łomża, Drozdowo, Łyse, Jedwabne, Zabiele, Czartoria, Śniadowo
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Festiwal jest unikalną imprezą, stwarzającą możliwość szerokiego kontaktu z muzyką klasyczną i operową. Jej interdyscyplinarny charakter jest magnesem przyciągającym artystów
reprezentujących rozmaite dziedziny muzyki. Gromadzi wokół
idei programu artystów, animatorów kultury, wolontariuszy,
mieszkańców regionu, buduje bogatą sieć partnerstwa lokalnego.

Halfway Festival 2018

Białystok, 29 czerwca – 1 lipca 2018
organizator: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie
Centrum Sztuki w Białymstoku
miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1

Halfway Festival to wydarzenie, które znakomicie odnalazło się
na mapie festiwalowej w kraju. Podstawowym założeniem imprezy jest budowanie marki wydarzenia kameralnego, szczególnego, ze znakomitym doborem artystów, reprezentujących
nurt wschodni i zachodni we współczesnej muzyce songwriterów i artystów nurtu folk. Obecnie uznawany za jeden z najciekawszych festiwali muzyki alternatywnej w kraju.

XVI Europarada Orkiestr Dętych
w Centrum Europy

Suchowola, 30 czerwca – 1 lipca 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
w Suchowoli
miejsce: Suchowola

Dwa dni muzycznego święta. W programie koncerty orkiestr,
koncerty gwiazd, animacje dla dzieci, pokaz fajerwerków,
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Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy
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występy mażoretek i wiele innych atrakcji. W tym roku gwiazdami imprezy będą Gromee
oraz Enej.

Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody
Łucznictwa Konnego
Wasilków, 30 czerwca 2018
organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7

Celem festiwalu jest promocja kultury Tatarów zamieszkujących Podlasie. W trakcie
imprezy występują tatarskie zespoły taneczno-śpiewacze, prezentowana jest kuchnia
tatarska, odbywają się pokazy arabskiej kaligrafii. Zawody łucznicze składają się z trzech
konkurencji: Toru Polskiego, Konkurencji Węgierskiej oraz Konkurencji Koreańskiej.
Współorganizatorem imprezy jest Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.

Podlasie Slow Fest

Supraśl, 30 czerwca – 12 sierpnia 2018
organizatorzy: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Województwo Podlaskie, Podlaskie
Muzeum Kultury Ludowej, Fundacja Oikonomos
miejsce: Supraśl

Interdyscyplinarny festiwal realizujący idee ruchu slow, dający możliwość kontaktu
ze sztuką w otoczeniu natury. Skierowany jest do osób poszukujących kameralnych
wydarzeń kulturalnych, wyciszenia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Różne dziedziny twórczości (film, muzyka, teatr, literatura, słuchowiska radiowe, sztuki
wizualne) będą współistniały z innymi propozycjami (kulinaria, warsztaty, wycieczki
i spacery tematyczne).

Na Iwana na Kupała

Dubicze Cerkiewne, lipiec 2018
organizator: Związek Ukraińców Podlasia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dubiczach Cerkiewnych
miejsce: zalew Bachmaty

Na festiwalu występują zespoły z Podlasia, ale także zespoły folklorystyczne, folkowe
i estradowe z wielu regionów Ukrainy i różnych ośrodków społeczności ukraińskiej
w Polsce. Uczestnicy festiwalu mają możliwość zapoznania się z różnorodnością
kulturową Podlasia, w tym również z ukraińską w jej podlaskim wariancie. W ramach
imprezy odbędzie się też kiermasz – wystawa rękodzieła artystycznego.

11. Suwałki Blues Festival

Suwałki, 5-8 lipca 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: Suwałki

Najważniejsze plenerowe bluesowe wydarzenie w Polsce, przyciągające blisko
20-tysięczną rzeszę fanów z Polski i z zagranicy. Podczas festiwalu blues rozbrzmiewa
w miejskiej przestrzeni Suwałk przez całą dobę: począwszy od śniadań bluesowych,
przez koncerty na scenach ulicznych oraz główne występy plenerowe na wielkich
scenach w centrum miasta, po wieczorne imprezy klubowe połączone z jam session.
Festiwal to również liczne warsztaty muzyczne, wystawy fotograficzne oraz wydawnictw
bluesowych i sprzętu muzycznego.

Festiwal Rock na Bagnie VIII

Goniądz, 6 lipca 2018
organizator: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
miejsce: plaża miejska w Goniądzu
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Jubileusz 65-lecia ZPiT „Kurpie Zielone”

Na Iwana na Kupała
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Jak zwykle podczas festiwalu zobaczymy to, co najlepsze w niezależnym
i undergroundowym graniu. Swoją obecność zapowiedziały już: Kobranocka, Deuter,
Izrael, Quo Vadis, The Analogs, Komety, Akurat, Agressiva 69, The Bill, Fort Bs, Łydka
Grubasa, Bulbulators, 3 City Stompers, Bang Bang, Znbb, Poison Heart, Molly Malones,
The Shipyard, Kompania Karna, Harusha, Incarnated, Pleasure Trap czy Aggressive
(Niemcy). Oprócz koncertów odbędą się spotkania, wystawy, projekcje filmów, zawody
sportowe i jarmark.

XXXIII Kupalle

Białowieża, 7 lipca 2018
organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
miejsce: Białowieża

Noc Świętojańska, najkrótsza noc w roku, to symbol największego rozkwitu żywotnych
sił przyrody. Związana jest z kultem trzech żywiołów: wody, ognia i wiatru. Impreza
ma na celu prezentację starodawnych obrzędów i obyczajów dotyczących tej jedynej,
niepowtarzalnej w roku nocy.

IV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Poetyckiej „Mistrza
Okudżawy Hajnowskie Śpiewanie”
Hajnówka, 7 lipca 2018
organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granie bez granic”
miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, amfiteatr miejski
w Hajnówce

Celem festiwalu jest popularyzacja piosenek autorstwa Bułata Okudżawy – wybitnego
poety, jednego z największych bardów XX wieku, a także popularyzacja twórców
piosenki poetyckiej i poezji, integracja ludzi związanych ze środowiskiem fanów poezji
śpiewanej i twórczości Bułata Okudżawy, wyłonienie talentów oraz danie im możliwości

realizacji twórczej. Głównym organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Granie bez granic”, współorganizatorami są także Urząd Miasta w Hajnówce
i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Mistrza Okudżawy Hajnowskie Śpiewanie
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III Nadbużańska Noc Kabaretowa

Mielnik, 13 lipca 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: amfiteatr Topolina w Mielniku

Wydarzenie wpisało się w stały kalendarz imprez w gminie Mielnik. Podczas imprezy
przez ponad pięć godzin znane i lubiane kabarety prezentują swoje skecze.

Turniej Trzech Królewskich Miast Knyszyn – Tykocin –
Goniądz
14–15 lipca 2018
organizator: Knyszyński Ośrodek Kultury
miejsce: gmina Knyszyn

Knyszyn, Tykocin i Goniądz łączą się nierozerwalnie z osobą króla Zygmunta Augusta.
Celem turnieju trzech królewskich miast jest przybliżenie historii i tradycji łączącej królewskie grody. Pierwszego dnia na stoiskach zaprezentowane zostaną walory turystyczne, przyrodnicze, historyczne i kulinarne tych miast. Drugi dzień to biesiada połączona
z występami kapel i zespołów prezentujących przyśpiewki, zwłaszcza biesiadne i frywolne. Imprezę zakończy potańcówka.

Spotkanie z Kulturą Romską – II edycja
Sokółka, 15 lipca 2018
organizator: Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Igrył
miejsce: plac przed kinem Sokół

Wystąpią takie zespoły jak: Chłopco, Rada Dance Art, Cygańskie Serca oraz grupa Master
z Białorusi. Jako ekspert w kwestii kultury romskiej wystąpi Honorowy Przewodniczący
Unii Romów – Stanisław Stankiewicz. Podczas spotkania dostępne będzie danie „Kociołek Cygański” – produkt zarejestrowany jako tradycyjny w Ministerstwie Rolnictwa.

Jarmark Żubra

Hajnówka, 15 lipca 2018
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: amfiteatr miejski

W Jarmarku Żubra biorą udział m.in. artyści ludowi, drobni wytwórcy produktów regionalnych i osoby prezentujące potrawy kuchni regionalnej. Wśród twórców ludowych
są przedstawiciele ginących zawodów – hafciarki i koronczarki, tkaczki, plecionkarze,
wytwórcy galanterii drewnianej, zdobnictwa domów, ceramik czy kowal. Można także
podziwiać tkaninę artystyczną, wycinanki z papieru, wyroby szydełkowe, zabawki, biżuterię, kompozycje z suchych roślin, a także inne wyroby rękodzielnicze.

X Zajazd Wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo
Ciechanowiec, 15 lipca 2018
organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5

Impreza kultywuje podlaskie tradycje zaścianka szlacheckiego i regionu wysokomazowieckiego. Jest ona przedsięwzięciem kulturalno-rozrywkowym, podczas którego odbywa się szereg ciekawych pokazów, występów oraz inscenizacje o charakterze historycznym. W 2018 r. tematem przewodnim będzie 100. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę.

VI Augustowski Blues Maraton
Augustów, 17 lipca 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Augustów

Pięć dni prawdziwej uczty dla koneserów muzycznych. To wyjątkowe wydarzenie,
w którym nie brakuje elektryzującej muzyki, bluesa, soulu i niesamowitej atmosfery,
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stwarzające okazję do obcowania z muzyką w wykonaniu światowej sławy artystów
w nastroju augustowskich nocy. W tym roku zagrają: Szulerzy, Boogi Boys, Moriah
Woods, Bartek Miarka i Natalia Lubrano, Fertiel Hump, Chango, Levi, Keith Thomson,
Wolf Acoustic, TKM Acoustic, Creedence Show, Wolf, Cheap Tobacco.

Podlaska Oktawa Kultur

XXIII Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego
podwórza”
Czeremcha, 20-22 lipca 2018
organizator: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1 Maja 77

XXIII Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”, organizowany w Czeremsze, niewielkiej miejscowości na Podlasiu, trzy kilometry od granicy z Białorusią,
to jeden z najlepszych festiwali w Polsce, prezentujący szeroko pojętą kulturę i sztukę
ludową poprzez warsztaty muzyczne, kulinarne, rękodzielnicze, koncerty, spektakle,
wystawy, pokazy filmów, spotkania autorskie, konferencję, a także działania sportowe
(Swamp Football – Turniej Piłki Błotnej).

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza 2018”
Gródek, 20–21 lipca 2018
organizator: Białoruskie Zrzeszenie Studentów
miejsce: uroczysko Boryk

Festiwal jest miejscem, gdzie spotykają się różne pokolenia i narodowości zainteresowane współczesną muzyką białoruską. W ciągu dwóch dni imprezy odbędą się przesłuchania konkursowe młodych kapel, koncerty gwiazd z Białorusi, Polski i Ukrainy oraz
wydarzenia towarzyszące.

Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal
Muzyki, Sztuki i Folkloru

25–29 lipca 2018
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
miejsce: główna scena – Rynek Kościuszki w Białymstoku, koncerty na terenie woj.
podlaskiego
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Tysiące widzów, setki artystów, kilkadziesiąt zespołów z całego świata na ponad dwudziestu scenach w całym regionie. Święto wielokulturowości, muzyki i tańca. Niepowtarzalna okazja, by zachwycić się tradycją, zarówno własną, regionalną, jak i tą z odległych
kontynentów.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”
Policzna, 27-29 lipca 2018
organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”
miejsce: Policzna

Festiwal, który niezwykłość zawdzięcza artystom i widzom, a magiczność – genius loci
położenia w Puszczy Białowieskiej. To „magiczne spotkanie” – jak mówią artyści, „magia
miejsca, czasu i teatru” – jak mówią widzowie. Każda edycja festiwalu przynosi nowe
propozycje artystyczne, możliwość spotkania innych artystów, kultur i tradycji narodowych. Program jest różnorodny: bajki dla dzieci, spektakle plenerowe, przedstawienia
salowe i koncerty, happeningi, animacje.

XIX Suwalski Jarmark Folkloru
Suwałki, 28 lipca 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: park Konstytucji 3 Maja

Podczas jarmarków odbywają się przesłuchania konkursowe w kategoriach: śpiewaków solistów, zespołów śpiewaczych oraz w kategorii Mistrz – Uczeń, kwalifikujące do
udziału między innymi w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Uzupełnieniem części artystycznej jest kiermasz rękodzieła i sztuki
ludowej, z możliwością poznania procesu powstawania według najstarszych sposobów
i zgodnie z ludową tradycją oraz degustacja tradycyjnych potraw regionalnych.

10. Festiwal Rockowisko Hajnówka 2018
Hajnówka, 28 lipca 2018
organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Tybel
miejsce: amfiteatr miejski, ul. Parkowa

Festiwal ma charakter międzynarodowy i co roku angażuje zespoły muzyczne oraz widzów z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi, Słowacji i Anglii. Ta nastawiona na muzykę alternatywną impreza, organizowana od samego początku przez hajnowskich animatorów
kultury, jest nawiązaniem do rockowego klimatu Hajnówki w latach 80. i 90.

Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”
Augustów, 28 lipca 2018
organizator: Gminne Centrum Kultury w Gródku
miejsce: uroczysko Boryk

Siabrouskaja Biasieda prezentuje dorobek kulturowy regionu i twórczość ludową, z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej. W programie koncert połączony ze
wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność. Gospodarzami imprezy
będzie zespół Prymaki.

XXIII Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu
na Byle Czym „Co ma pływać, nie utonie”
Augustów, 29 lipca 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: błonie nad rzeką Nettą

To największa taka impreza w mieście i jedna z największych w regionie. Co roku Augustów przeżywa oblężenie, goszcząc tysiące gości z kraju i zagranicy. Oprócz wspaniałych
pływających wehikułów, które są niewątpliwym bohaterem wydarzenia, będą również
ich wspaniali konstruktorzy. Jako gwiazda wieczoru wystąpi Mrozu.
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13. Międzynarodowy Festiwal Folkloru ,,Podlaskie
Spotkania”

województwo podlaskie, 31 lipca – 5 sierpnia 2018
organizator: Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”, Miejski Ośrodek Kultury
w Brańsku
miejsce: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Szepietowo, Wasilków, Wysokie
Mazowieckie

Na festiwalu wystąpią zespoły z aż czterech kontynentów, z takich krajów jak Hiszpania,
Indie, Łotwa, Kanada czy Tajwan, ale nie zabraknie też zespołów z Podlasia. Oprócz
bogatego programu artystycznego przygotowano program turystyczny dla festiwalowych
zespołów, który choć w części przybliży zagranicznym gościom nasze województwo.

Podlaskie Spotkania

XXVIII Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości
Narodowych i Etnicznych „Muzyczne Dialogi nad
Bugiem”
Mielnik, 4–5 sierpnia 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: amfiteatr Topolina

Podczas wydarzenia prezentowany jest dorobek kultur mniejszości narodowych oraz
etnicznych zamieszkujących w Polsce poprzez różne nurty muzyczne charakterystyczne
dla danych nacji, połączone z nurtami muzyki polskiej. Program Muzycznych Dialogów
to występy zespołów zagranicznych i krajowych, które reprezentują kultury m.in.:
białoruską, ukraińską, rosyjską, żydowską, łemkowską, huculską, bałkańską, romską,
polską, tatarską, góralską, litewską, czeską, niemiecką, słowacką i celtycką.

XXIX Jarmark Dominikański

Choroszcz, 5 sierpnia 2018
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Jarmark Dominikański to coroczna, jednodniowa, plenerowa impreza rozrywkowa
z kilkoma koncertami, wystawami plenerowymi, strefami zabaw dla dzieci, sportu, sztuki,
zabytkowych pojazdów i dziesiątkami kramów. Adresowana jest do wszystkich, którzy
chcą skorzystać ze znakomitej rozrywki.

XII Sabantuj pn. „Tatarzy Świata”

Kruszyniany, 4 sierpnia 2018
organizator: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”
miejsce: Kruszyniany

Sabantuj – tatarskie święto pługa. Rekonstrukcja bitwy pod Parkanami.
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Jarmark Kamedulski

Suwałki, 11 sierpnia 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: park Konstytucji 3 Maja

Podczas jarmarku na scenach plenerowych odbywają się koncerty muzyczne, akcje
parateatralne, swój potencjał prezentują lokalne zespoły artystyczne, kluby sportowe,
organizacje i instytucje, a także handlowcy. Wystąpią Natalia Szroeder i zespół Pectus,
zostanie też zaprezentowana etiuda teatralna z cyklu „Kartki z historii miasta”, odbędzie
się koncert piosenki francuskiej. Jarmark zainicjuje gala wręczenia dorocznych nagród
prezydenta Suwałk, Włóczni Jaćwingów.

XXIII Spasauskija Zapusty
Bielsk Podlaski, 12 sierpnia 2018
organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: amfiteatr miejski

Organizatorami festynu są Zarząd Powiatowy BTSK, Stowarzyszenie Koalicja Bielska oraz
Bielski Dom Kultury. W ramach imprezy odbywają się koncerty i prezentacja obrzędów
ludowych. W koncercie udział biorą chóry i zespoły lokalne, regionalne oraz goście
z Białorusi.

XVIII Podlaskie Święto Chleba

Ciechanowiec, 12 sierpnia 2018
organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5

W programie: parada zabytkowych ciągników, tradycyjny wypiek chleba w polowym piecu
chlebowym, dawne zwyczaje żniwne i dożynkowe, młócenie zboża młocarnią napędzaną
lokomobilą parową, święcenie zwierząt z okazji uroczystości na św. Rocha, konkurs na

wykonanie równianki. W trakcie imprezy koncertują kapele i zespoły folklorystyczne,
a na zakończenie w amfiteatrze odbędzie się koncert gwiazdy wieczoru.

Podlaskie Święto Chleba
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Pamiętanie Miłosza

Sejny, 13 sierpnia 2018
organizator: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
miejsce: Krasnogruda

Tradycyjnie już w połowie sierpnia odbędzie się spotkanie w rocznicę śmierci
Czesława Miłosza, podczas którego uczestnicy podzielą się poezją, sztuką, refleksją
i wspomnieniami. Zorganizowany zostanie kolejny sympozjon z cyklu „W kręgu Miłosza”.
Gośćmi spotkania będą pisarze, poeci, miłoszolodzy oraz wielbiciele twórczości poety.

IV Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”
Buda Ruska nad Czarną Hańczą, 15–19 sierpnia 2018

Spotkania, pokazy slajdów, filmów, dyskusje, kiermasz książek. Dotychczas gośćmi
festiwalu byli m.in. tacy wybitni pisarze i znawcy Wschodu jak: Aneta Prymaka-Oniszk,
Wacław Radziwinowicz, Wojciech Górecki, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Jagielski, Michał
Książek, Andrzej Strumiłło, Piotr Nesterowicz czy Jędrzej Morawiecki.

XIV Siemiatycze Blues-Rock Festiwal
Siemiatycze, 15 sierpnia 2018
organizator: Siemiatycki Ośrodek Kultury
miejsce: amfiteatr, ul. Grodzieńska

Imprezę rozpoczyna konkurs „O Złoty Kafel”, w którym udział biorą grupy bluesowe
i rockowe, po wcześniejszym zgłoszeniu się do konkursu. Nagrodzeni otrzymują nagrody
finansowe, a każdy z występujących zespołów – pamiątkową statuetkę. Na zakończenie
Siemiatycze Blues-Rock Festiwal występują gwiazdy wieczoru.

Suwalski Maraton Folkowo-Szantowy
Suwałki, 18 sierpnia 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: zalew Arkadia, ul. Wojska Polskiego i Zarzecze

Suwalski Maraton Folkowo-Szantowy to dwudniowe święto piosenki żeglarskiej
i muzyki folkowej. Impreza cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród miłośników
szant i folku. Przyciąga tłumy suwalczan oraz turystów.

AugustOFF Live Festival

Augustów, 18 sierpnia 2018
organizator: Augustowskie Placówki Kultury
miejsce: Augustów

Augustów zdążył już dobrze zaprzyjaźnić się z muzyką alternatywną, dlatego Augustowskie Placówki Kultury zapraszają na kolejne już spotkanie z offowymi dźwiękami. Podczas tegorocznej edycji posłuchamy zespołów: Łona, Waglewski/Pospieszalski i wielu
innych.

Dożynki Województwa Podlaskiego i Dożynki Gminy
Suwałki

Wigry, 26 sierpnia 2018
organizator: Fundacja Wigry Pro, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
miejsce: Wigry

Święto plonów, którego głównymi bohaterami są rolnicy z województwa podlaskiego.
W programie, jak co roku, wystawa plonów, kiermasz produktów kulinarnych
i żywnościowych, występy zespołów folklorystycznych oraz liczne atrakcje.
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II Festiwal Dziedzictwa Kulturowego

Korycin, 26 sierpnia 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
miejsce: tereny rekreacyjne nad zalewem w Korycinie

W programie: uroczysta msza św. w intencji producentów mleka, sera, rolników i mieszkańców gminy Korycin, prezentacja gminy, tradycji i przedsiębiorczości producentów
sera korycińskiego i innych produktów regionalnych, degustacje, promocja sztuki ludowej i rękodzieła, stoiska, występy zespołów, konkursy z nagrodami, imprezy sportowe
i rekreacyjne oraz atrakcje dla dzieci.

XIX Trialog w Krynkach

Krynki, 31 sierpnia – 1 września 2018
organizator: Stowarzyszenie „Villa Sokrates”
miejsce: Krynki

Spotkanie twórców i miłośników różnych dyscyplin kultury, literatury i sztuki, zainteresowanych działaniami na rzecz kultury polskiej i białoruskiej. Wydarzenie to popularyzuje kulturę polską i białoruską wśród mieszkańców wschodniej Polski. Trialog realizowany w miasteczku Krynki – w miejscu styku wielu kultur, wyznań i narodowości.

IV Biesiada Literacka im. Elżbiety Daniszewskiej
Knyszyn, 1 września 2018
organizator: Knyszyński Ośrodek Kultury
miejsce: Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 39

W biesiadzie zwykle uczestniczą poeci z całego regionu, a nierzadko i spoza. Spotkanie
ma na celu popularyzację poezji wybitnej knyszyńskiej poetki. Podczas biesiady nastąpi
rozstrzygnięcie Konkursu na Jeden Wiersz.

XIX Dzień Ogórka w Kruszewie

Kruszewo, 2 września 2018
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: teren przy Szkole Podstawowej w Kruszewie

Dzień Ogórka w Kruszewie to jedyne w swoim rodzaju święto zrzeszające miłośników
folkloru, regionalnej muzyki, rękodzieła, dobrej zabawy, tradycyjnych potraw, a nade
wszystko ogórków. Impreza promuje lokalną kulturę oraz znakomite produkty lokalne –
kruszewske ogórki herbowe oraz wyśmienitą kapustę kruszewską.

Up To Date Festival

Białystok, 7–8 września 2018
organizator: Pogotowie Kulturalno-Społeczne
miejsce: Białystok

Nieszablonowy białostocki festiwal, będący jedną z najpopularniejszych miejskich imprez. Łączy kulturę muzyki elektronicznej z hip-hopem i sztukami wizualnymi, a line-up
to miks klasyków i świeżych trendów. W ubiegłym roku w plebiscycie portalu Co Jest
Grane 24 zajął drugie miejsce w głosowaniu na najlepszy polski festiwal muzyczny 2017.
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Moto Jam Session w Stajni

Choroszcz, 8 września 2018
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: stajnia przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Up To Date Festival

Moto Jam Session w Stajni to niezwykłe wydarzenie muzyczne na dziedzińcu zabytkowej
stajni przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. W jego trakcie spotykają się
muzycy, improwizatorzy, a także motocykliści. Jam Session w Stajni to improwizacja
i integracja środowiska muzycznego, możliwość spotkania nie tylko towarzyskiego, ale
też twórczego – wspólnego miksowania dźwięków i składów artystów scenicznych.

Święto Grzyba i Dzień Otwartych Wrót CPL
Sokole, 8 września 2018
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
miejsce: plac przy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu

Jedna z najstarszych imprez na terenie gminy. Oprócz tradycyjnego grzybobrania wśród
otaczających Sokole lasów Puszczy Knyszyńskiej odbywają się pokazy i warsztaty
regionalnych twórców ludowych z Podlasia oraz liczne koncerty muzyki ludowej
i tanecznej. Tego dnia można uczestniczyć w konkursach kulinarnych, zakupić produkty
regionalne wprost od producentów.

Podlaskie Ziołami Pachnące

Wasilków, 9 września 2018
organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7

Celem imprezy jest promocja zespołów folklorystycznych z obszaru Podlasia
prezentujących autentyczny folklor, wytypowanie reprezentantów Podlasia na
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz
upowszechnianie tradycji dożynkowych, pszczelarskich i zielarskich województwa
podlaskiego.
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Podlaskie Ziołami Pachnące

Przegląd Kapel i Śpiewaków Województwa Podlaskiego
Wasilków, 9 września 2018
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7

Przegląd zespołów śpiewaczych, kapel, solistów i instrumentalistów. Hołd złożony
ludowej tradycji i jej lokalnym pasjonatom. Laureaci reprezentują województwo podlaskie
podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

„Śmierć w Wenecji”

Białystok, premiera: 14 września 2018
organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
miejsce: Teatr Dramatyczny, ul. Elektryczna 12

Spektakl na podstawie noweli Tomasza Manna. Opowiada historię starzejącego się
utytułowanego literata Gustawa von Aschenbacha, który udaje się w podróż do Wenecji,
gdzie zakochuje się w polskim chłopcu Tadziu.

Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje

Czeremcha, 15 września 2018
organizatorzy: Związek Ukraińców Podlasia, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 77

Festiwal muzyczny prezentujący kulturę ukraińską. Ma na celu zwrócenie uwagi na
odchodzące w zapomnienie wartości kulturowe tego regionu Podlasia – tradycyjną
kulturę muzyczną, specyficzną ukraińską gwarę, zwyczaje i obrzędy.

Jesień w polu i zagrodzie

Ciechanowiec, 23 września 2018
organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
miejsce: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5

Celem imprezy jest przypomnienie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów związanych
z pracami gospodarskimi oraz domowymi w okresie jesiennym. Najważniejszy punkt
programu to pokaz kopania ziemniaków motykami oraz kopaczką konną i „tłoka” –
zbieranie ziemniaków za kopaczką z udziałem widzów. Wydarzenie ma charakter festynu
rodzinnego.
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WTOOPA – Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. Edycja
suwalska
Suwałki, 4 października 2018
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
miejsce: Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

WTOOPA to ogólnopolskie spotkania teatrów amatorskich, które wyróżnia to, że nie
mają formuły konkursowej. Głównym celem imprezy jest rozwijanie u młodych pasji
teatralnych, czemu służą intensywne warsztaty teatralne (praca nad tekstem, emisja
głosu, ruch sceniczny, dykcja, improwizacja, charakteryzacja teatralna, warsztaty
aktorskie), prezentacje spektakli, a także wspólne i szczere dyskusje. Warsztaty
prowadzą instruktorzy teatralni oraz uznani w środowisku goście.

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych
płomieniach liści…”
Białystok, 5–7 października 2018
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
miejsce: WOAK Spodki, ul. św. Rocha 14, kino Forum, ul. Legionowa 10

Wspaniała muzyka i dobre, ambitne teksty. Nowe aranżacje dzieł uznanych polskich
twórców. Na scenie występuje utalentowana młodzież z całego kraju. Festiwalowi
towarzyszą recitale najwybitniejszych gwiazd estrady i piosenki literackiej.

Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”
Białystok, 5–7 października 2018
organizator: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
miejsce: Białystok

Unikatowe wydarzenie kulturalne w skali Podlasia, w ramach którego prezentowana jest

sztuka wizualna, tworzona specjalnie na potrzeby festiwalu. Sednem przedsięwzięcia jest
tworzenie różnorodnych, innowacyjnych form oraz działań artystycznych i twórczych,
które łączą się w spójny program artystyczny. Ideą festiwalu jest prezentowanie sztuki
wizualnej nigdy wcześniej niewidzianej na Podlasiu.

Tydzień Dziecka w Białymstoku

Białystok, 8 października 2018
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz
miejsce: białostockie instytucje kultury

Tydzień Dziecka w Białymstoku organizowany jest po raz siódmy i nawiązuje do
przedwojennej białostockiej tradycji. Organizatorzy zapraszają grupy szkolne i dzieci

Tydzień Dziecka w Białymstoku

53

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”

Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”
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z rodzicami do wzięcia udziału w bogatym programie kulturalnym przygotowanym przez
białostockie instytucje kultury uczestniczące w projekcie.

VIII Ogólnopolska Giełda Projektów

17–19 października 2018
organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
miejsce: Białystok i woj. podlaskie

Coroczne spotkanie animatorów kultury, organizowane przez Narodowe Centrum
Kultury oraz przy współudziale innych instytucji. Wydarzenie służy zaprezentowaniu
najciekawszych działań animacyjnych z całej Polski. Tematem przewodnim jest
świętowanie, budowanie wspólnoty i tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.

Podlaska Jesień – XXVII Festiwal Kultury Ukraińskiej
Bielsk Podlaski, 26 października 2018
organizator: Bielski Dom Kultury
miejsce: Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

W ramach Festiwalu odbywa się koncert zespołów z Podlasia i Ukrainy, a dla najmłodszej
grupy wiekowej organizowane jest przedstawienie teatralne. Festiwalowi towarzyszy
kiermasz rękodzieła ludowego z Ukrainy. Organizatorem festiwalu jest Związek
Ukraińców Podlasia oraz Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim.

Przestrzeń publiczną Białegostoku zdobi wiele
murali, spośród których największą sympatią, także
międzynarodową, cieszy się „Legenda o wielkoludach”,
znany jako „Dziewczynka z konewką”, powstały w
ramach kontynuowanej od 2012 r. akcji Folk on the
Street Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Białymstoku. Celem projektu jest ukazanie kultury
ludowej we współczesnej formie artystycznej z
wykorzystaniem nowych trendów nurtu street art, tak,
by zachęcić młodych do poznawania tradycji i czerpania z niej inspiracji we własnych
działaniach twórczych.
Fasadę budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. A. Mickiewicza 2A zdobią białe
koronkowe rozety podlaskich szydełkowych koronek, wizytówka stylu NeSpoon.

„Legenda o wielkoludach” przedstawia dziewczynkę ubraną w podlaski strój,
podlewającą blaszaną konewką prawdziwe drzewo rosnące przy budynku dawnego
Instytutu Chemii UwB (al. Piłsudskiego 11/4), którego ścianę pokrywa ten namalowany
przez Natalię Rak mural.

Mural „Wycięte z natury” nawiązuje bezpośrednio do tradycyjnej ludowej wycinanki
z Podlasia, łącząc formy tradycyjne ze współczesnym ujęciem tematu. To efekt pracy
Katarzyny „Katki” Dyga-Szymonowicz i Macieja „Kamer” Szymonowicza, który można
oglądać na ścianie bloku przy ul. Zwierzynieckiej 7.

Największy w Polsce mural inspirowany kulturą ludową znajduje się na ścianie wieżowca
stojącego przy ul. Radzymińskiej 18 i zajmuje powierzchnię 360 m2. Jego autorami są
członkowie białoruskiej grupy TAKTAK. „Tkana opowieść” przedstawia siedzącego
pośród leśnych paproci chłopca ubranego w strój zdobiony białoruskimi motywami
ludowymi. Nad jego głową rozpościera się – sięgający aż do 11 piętra wieżowca – wzór
przeniesiony z podlaskiej tkaniny dwuosnowowej Lucyny Kędzierskiej.
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„Kraina wątku i osnowy” to efekt
projektu realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku. Obejmuje tereny Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy
większość podlaskich tkaczek. Do szlaku włączono także pracownie utalentowanych twórczyń spoza tych gmin.
Chętnie demonstrują one techniki
tkackie i pokazują swoje przepiękne
tkaniny. Warto tam zajrzeć, posłuchać, a nawet zasiąść przy krosnach.
W województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie dwanaście i są to już w większości osoby
w podeszłym wieku, więc to ostatni moment na wykorzystanie ich
wiedzy, umiejętności i pasji oraz
przekazanie tego bogactwa innym.
Na mapie szlaku ujęto także mural „Tkana opowieść” zainspirowany tkaniną
„Pieczenie chleba” Lucyny Kędzierskiej z Wasilkowa jako symbol przeniesienia tradycyjnego wzornictwa do
nowoczesnej przestrzeni miejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące
szlaku: www.dwuosnowowa.pl

61

Opera i Filharmonia Podlaska
Europejskie Centrum Sztuki
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok
tel. 85 732 23 31, 85 306 75 71, 505 624 832
opera@oifp.eu
www.oifp.eu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
tel. 85 676 72 21
ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
www.ksiaznicapodlaska.pl
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok
tel. 85 749 91 96
sekretariat@dramatyczny.pl
www.dramatyczny.pl

Muzeum Podlaskie
Rynek Kościuszki 10 - Ratusz, 15-426 Białystok
tel. 85 742 14 73, 85 740 77 31, kom. 509 336 930
muzeum@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
tel. 85 743 60 82
pmkl@skansen.bialystok.pl
www.skansen.bialystok.pl

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
tel. 85 740 37 11
woak@woak.bialystok.pl
www.woak.bialystok.pl
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 28
info@muzeumrolnictwa.pl
www.muzeumrolnictwa.pl

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny
tel. 87 300 01 11
sekretariat@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl
Teatr Wierszalin
ul Kościelna 4, 16-030 Supraśl
tel. fax 85 710 88 45
wierszalin@wierszalin.pl
www.wierszalin.pl
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