
KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

LUBELSKIE 2021

Kalendarz  przedstawia  wstępne  terminy  lubelskich  imprez  turystyczno-kulturalnych.  W  związku  z  pandemią
koronawirusa COVID-19, terminy wydarzeń mogą ulec zmianie. Aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na
stronie  organizatora.  Z  tego  samego  powodu  data  części  wydarzeń  zostanie  ustalona  w  późniejszym  terminie.
*Kalendarz aktualizowany.

XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd
Puławy, 2 lutego 2021

Zima bez puławskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd? Niemożliwe! Koncert Laureatów tegorocznej, 
dwudziestej szóstej edycji festiwalu odbędzie się 2 lutego w formie online.

Więcej informacji: domchemika.pl

Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli"
Puławy, 13 marca 2021

Pary taneczne z całego kraju przybędą do Puław, aby zawalczyć o pierścień słynnej Księżnej Izabeli. 
Rywalizacja odbędzie się w kilkunastu klasach tanecznych.

Więcej informacji: domchemika.pl
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Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody
Lublin, 12 – 15 maja 2021

Festiwal ukazujący wszystkie oblicza muzyki. Od muzyki tradycyjnej, poprzez klasyczną aż do współczesnej. 
To trzeba usłyszeć!

Więcej informacji: kody-festiwal.pl

Noc Muzeów na zamku w Janowcu
Janowiec, 15 maja 2021

Muzeum Nadwiślańskie uchyli przed nami rąbka tajemnicy i zdradzi sekrety janowieckiego zamczyska.

Więcej informacji: mnkd.pl

VI Lubelski Maraton Turystyczny
lubelskie, 22 maja 2021

To już szósta edycja Lubelskiego Maratonu Turystycznego, dwudniowej imprezy kolarskiej dedykowanej 
miłośnikom dwóch kółek i piękna regionu.

Więcej informacji: facebook.com/rowerowylublin

Spotkania z archeologią
Żmijowiska, 4 – 6 czerwca 2021

Wiosną we wsi Żmijowiska odbędą się tradycyjne Spotkania z Archeologią. Wehikuł czasu przeniesie nas do 
wczesnego średniowiecza, abyśmy mogli podejrzeć jak żyli nasi przodkowie. Jak zawsze na widzów czekają 
liczne atrakcje!

Więcej informacji: mnkd.pl

Noc Kultury
Lublin, 4 czerwca – 21 lipca 2021

Co roku w czerwcową noc Lublin proponuje niepowtarzalne wydarzenie - Noc Kultury. Ten cykliczny projekt 
zaskakuje swoim rozmachem i dynamiką oraz ujawnia olbrzymi potencjał kulturalny miasta. Tegoroczna 
edycja, ze względów bezpieczeństwa, odbędzie się w zmienionej formie. Instalacje artystyczne zagoszczą w 
przestrzeni Starego Miasta na niemal dwa miesiące.

Więcej informacji: nockultury.pl

Nałęczowskie Spotkania z Poezją 
Nałęczów, 5 czerwca 2021

Magia słowa i klimatyczny Nałęczów... . Brzmi jak duet doskonały.

Więcej informacji: naleczow.pl

Jarmark Hetmański | Festiwal Produktu Lokalnego
Zamość, 5 – 6 czerwca 2021

Jarmark Hetmański stanowi wspaniałą okazję do poznania charakteru Zamościa i jego okolic poprzez 
produkty lokalnych artystów, kucharzy i rzemieślników.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl
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Sianokosy
Lublin, 6 czerwca 2021

Czas zakasać rękawy i ruszyć na łąki. Przed nami sianokosy! Tradycyjne sposoby koszenia będzie można 
podejrzeć w lubelskim skansenie w pierwszą niedzielę czerwca.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Święto Wina w Janowcu
Janowiec, 11 – 13 czerwca 2021

Wina... białe, czerwone, różowe, wytrawne, słodkie. Nie tylko od procentów, ale i mnogości rodzajów tego 
trunku może zakręcić się w głowie.

Więcej informacji: mnkd.pl

Jarmark Koński
Lublin, 13 czerwca 2021

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na inscenizację sławnych targów łęczyńskich i piaseckich, które niespełna 
sto lat temu przyciągały rzesze kupców, klientów a niekiedy drobnych złodziejaszków.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Piknik Rodzinny
Wojciechów, 13 czerwca 2021

Tańce, śpiew i rodzinna atmosfera w cieniu wojciechowskiej Wieży Ariańskiej.

Więcej informacji: gokwojciechow.pl

Międzynarodowy Festiwal Renesansu
Lublin, 18 – 20 czerwca 2021

Muzyka, taniec, teatr... a nawet historyczna żonglerka flagami. Na te kilka dni przenieśmy się w przeszłość aż 
do Złotego Wieku Lublina!

Więcej informacji: facebook.com/festiwal-renesansu

Nałęczowska Noc Świętojańska
Nałęczów, 19 czerwca 2021

Najkrótsza noc w roku, magiczna i tajemnicza. A jaka będzie ta w Nałęczowie? Z pewnością niezapomniana!

Więcej informacji: naleczow.pl

Zamojskie Lato Teatralne
Zamość,  20 czerwca –  30 lipca 2021

Ponad dwadzieścia dni teatralnej uczty! Miłośnicy sztuk teatralnych z pewnością nie mogą tego przegapić.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl
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Wschód Kultury – Inne brzmienia
Lublin, 24 – 27 czerwca 2021

Festiwal, który ukazuje nietuzinkowe oblicze świata muzyki oraz innych dziedzin sztuki.

Więcej informacji: innebrzmienia.eu

Noc Św. Jana
Lublin, 25 czerwca 2021

Noc, w czasie której światło wygrywa z ciemnością, magia miesza się z wiarą a kwiat paproci obdarza 
dobrobytem tych szczęśliwców, którzy go odnajdą. Wszyscy ciekawi dawnych wierzeń i zwyczajów Nocy 
Świętojańskiej powinni przybyć 25 czerwca do lubelskiego skansenu i dać się zauroczyć czarowi ognia, wody 
i lata.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Sobótki Poleskie
Włodawa, 26 czerwca 2021

Święto ognia i wody, słońca i księżyca. Obchody letniego przesilenia funkcjonują w tradycji ludowej pod 
różnymi nazwami - Noc Kupały, Sobótka czy Noc Świętojańska. Bez względu na nazewnictwo, od zawsze 
stanowiły jedne z ważniejszych obrzędów ludowych, choć ze względu na region różniły się swoim 
przebiegiem. Jak wyglądały sobótki na Polesiu? Dowiemy się tego uczestnicząc w wydarzeniu 
organizowanym przez Muzeum Zespół – Synagogalny we Włodawie.

Więcej informacji: muzeumwlodawa.pl

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie
Wojciechów, 29 czerwca – 11 lipca 2021

W Wojciechowie Ci, którzy okiełznali ogień i metal będą szkolić młodych adeptów tego niezwykłego zawodu.

Więcej informacji: kowale.com.pl

Festiwal Danuty Szaflarskiej "Śleboda / Danutka"
Lublin, 30 czerwca – 4 lipca 2021

„Śleboda / Danutka” to jedno z najmłodszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Inspiracją do utworzenia 
festiwalu była uwielbiana przez pokolenia Danuta Szaflarska a także jej serdeczne związki z Teatrem Starym. 
W czasie wydarzenia Lublin odwiedzi liczne grono ludzi kultury, znanych z pierwszych stron gazet. W ramach
festiwalu zostanie wręczona nagroda Gong Danutki. Pierwszym w historii laureatem festiwalowej nagrody 
został Janusz Gajos.

Więcej informacji: teatrstary.eu

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
Łążek Garncarski, 1 – 3 lipca 2021

Wszyscy zainteresowani garncarstwem powinni udać się do Łążka Garncarskiego, nieopodal Janowa 
Lubelskiego. Tam, pod okiem profesjonalistów będzie można poznać tajniki pracy garncarza – jednego z 
piękniejszych, a niestety ginących zawodów.

Więcej informacji: janowlubelski.pl
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MetalArt Festiwal
Wojciechów, 4 lipca 2021

Po raz pierwszy w stolicy polskiego kowalstwa odbędzie się MetalArt Festiwal. Impreza obfitująca w 
mnóstwo atrakcji związanych z kowalstwem zapewni doskonałą zabawę dla rodzin z dziećmi i wszystkich 
miłośników kowalskiej sztuki. Będą pokazy kucia, warsztaty repusowania, wykonywania metalowej biżuterii i
recyklingu. Najmłodszych zaciekawi podwórko zabaw kowalskich oraz bajki i legendy o kowalach. 
Emocjonujący dzień uświetnią występy zespołów, pokazy tańca z ogniem i blask iskier przy nocnym kuciu

Więcej informacji: facebook.com

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART
Janów Lubelski, 5 – 11 lipca 2021

Festiwal promuje głównie polskie kino, jednak w jego programie obok produkcji krajowych, znajdują się 
filmy europejskie i amerykańskie. Zgodnie z założeniami organizatorów, filmy wybierane na Festiwal to 
najgłośniejsze tytuły w minionym sezonie, dzieła uznanych mistrzów, a także mało znane a zasługujące na 
uwagę produkcje. 

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej
Wojciechów, 9 – 11 lipca 2021

Dziś kowalstwo to nie rzemiosło, to sztuka. Kunszt kowali – artystów będzie można podziwiać w czasie 
lipcowych Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie. W programie wydarzenia między 
innymi konkursy kucia artystycznego, pokazy podkuwania koni, kiermasz sztuki ludowej a także występy 
artystyczne.

Więcej informacji: kowale.com.pl

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka
lubelskie, 10 - 14 lipca 2021

Folklor w najlepszym wydaniu. Zespoły z różnych zakątków świata przybywają do województwa lubelskiego, 
aby zaprezentować rodzimą tradycję ludową.

Więcej informacji: zpit.lublin.pl

Lublin Jazz Festiwal
Lublin, 12 – 18 lipca 2021

Jazz na najwyższym światowym poziomie nada miastu niepowtarzalny klimat już latem. Tegoroczna odsłona 
festiwalu odbędzie się w lipcu.

Więcej informacji: lublinjazz.pl

Kazimiernikejszyn
Kazimierz Dolny, 14 – 18 lipca 2021

Kazimiernikejszyn, czyli muzyka, odpoczynek, rekreacja, radość i piękno Kazimierza Dolnego.

Więcej informacji: kazimiernikejszyn.pl
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Festiwal Śladami Singera
Lubelskie, 16 – 29 lipca 2021

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka
Baszewisa Singera. Ten wyjątkowy pisarz swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom
znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj czy Lublin. Jak w
rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni 
mieszkańcy? Te pytania skłaniają do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami I.B. Singera.

Więcej informacji: facebook.com/sladamisingera

Międzynarodowy Festiwal i Kurs Pianistyczny
Nałęczów, 19 – 30 lipca 2021

Cykl koncertów w wykonaniu światowej sławy pianistów połączony z warsztatami.

Więcej informacji: naleczow.pl

Carnaval Sztukmistrzów
Lublin, 22 – 25 lipca 2021

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku, którego sceną jest 
przestrzeń miasta. W różnych miejscach Lublina można spotkać buskerów - ulicznych performerów, 
muzyków, żonglerów, ekwilibrystów, kuglarzy.

Więcej informacji: sztukmistrze.eu

Żniwowanie w skansenie
Lublin, 25 lipca 2021

Tym razem wehikuł czasu przeniesie nas na dawną, lubelską wieś - w jeden z ważniejszych momentów w 
roku jakim były żniwa. Będzie można podglądać kosiarzy czy podbieraczki przy pracy, napawać się zapachem
świeżo skoszonego zboża i bawić się doskonale.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Szanty i ryby w Opolu Lubelskiem
Opole Lubelskie, 25 lipca 2021

Nieważne czy jesteś prawdziwym wilkiem morskim czy może bezpieczniej czujesz się na lądzie, koniecznie 
wybierz się do Opola Lubelskiego na tradycyjne "Szanty i ryby". Klimat rodem z mazurskich, wielkich jezior 
zagości nad opolskim Miejskim Kąpieliskiem. Ahoj!

Więcej informacji: ockopolelubelskie.pl

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą, 31 lipca –  8 sierpnia 2021

Wielkie święto kina w malowniczej, nadwiślańskiej scenerii. Festiwal ma na celu poszerzenie wiedzy 
publiczności na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na 
dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię.

Więcej informacji: dwabrzegi.pl
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Festiwal Stolica Języka Polskiego
Szczebrzeszyn, 1 - 7 sierpnia 2021

Na czas trwania festiwalu Szczebrzeszyn staje się stolicą języka polskiego. Impreza przyciąga najlepszych 
pisarzy i fanów dobrej literatury. Patronem tegorocznej edycji festiwalu będzie Tadeusz Różewicz.

Więcej informacji: stolicajezykapolskiego.pl

Lubliner Festival
Lublin, 3 – 8 sierpnia 2021

Choć w Lublinie nie ma już dzielnicy żydowskiej, zabytkowe kamienice pamiętają czasy kiedy miasto żyło 
wielokulturowością a na ulicach język polski przeplatał się z jidysz. Dzięki Lubliner Festival poznamy bliżej 
tradycję, kulturę i historią naszych niegdysiejszych sąsiadów.

Więcej informacji: lublinerfestival.pl

Międzynarodowe Zawody Balonowe
Nałęczów, 4 – 8 sierpnia 2021

Po raz kolejny niebo nad Nałęczowem wypełni się wieloma barwami. Wszystko za sprawą 
Międzynarodowych Zawodów Balonowych. Ekipy z różnych zakątków globu będą rywalizować o miejsca na 
podium Wrażenia niezapomniane!

Więcej informacji: naleczow.pl

Festiwal Kaszy „Gryczaki”
Janów Lubelski, 7 – 8 sierpnia 2021

Festiwal Gryczaki to nie tylko święto kaszy, ale także tradycji i twórczości ludowej. Zapowiada się doskonała 
zabawa!

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Letnia Akademia Filmowa
Zwierzyniec, 8 – 15 sierpnia 2021

LAF – czyli kino z różnych stron świata u wrót zachwycającego Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji: laf.net.pl

Tour de Pologne
Lubelskie, 9 – 15 sierpnia 2021

Tour de Pologne ponownie przejedzie przez Lubelskie! Trasa jednego z najważniejszych etapowych 
wyścigów kolarskich w prestiżowym cyklu UCI World Tour, w tym roku poprowadzi przez Lublin, Chełm, 
Zamość, Janów Lubelski i Roztocze. Wkrótce poznamy dokładną trasę etapów w województwie lubelskim. 
Nie możemy się doczekać!

Więcej informacji: tourdepologne.pl
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Pride of Poland. Święto Konia Arabskiego
Janów Podlaski, 13 – 16 sierpnia 2021

Cyklicznie w sierpniu w Wygodzie k. Janowa Podlaskiego odbywają się Dni Konia Arabskiego, połączone z 
prestiżową aukcją koni Pride of Poland. Impreza przyciąga miłośników tych zwierząt z najodleglejszych 
zakątków świata.

Więcej informacji: prideofpoland.com

„Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”
Roztocze, 14 – 28 sierpnia 2021

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na rowerowe wydarzenia w ramach „Festiwalu 
Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” organizowanego przez Powiat Lubaczowski, Lubelską 
Regionalną Organizację Turystyczną i Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Celem Rajdu jest 
propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz promowanie atrakcji 
przyrodniczych, turystycznych i historycznych Roztocza w województwie lubelskim i województwie 
podkarpackim.

Więcej informacji: lubelskietravel.pl

Odpust na Matki Boskiej Zielnej
Lublin, 15 sierpnia 2021

Prawdziwy odpust w lubelskim skansenie. Kolorowe kramy wypełnione świecidełkami, zabawkami czy 
smakołykami. Połączenie współczesnych obchodów z ukazaniem tradycji ludowej.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” 
Zamość, 19 – 21 sierpnia 2021

Festiwal dedykowany filmom o tematyce historycznej. Najlepsi twórcy filmów dokumentalnych i reportaży 
są nagradzani Perłami Renesansu.

Więcej informacji: zamoscfilmfestival.pl

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”
Krasnystaw, 20 – 22 sierpnia 2021

Prawdziwa gratka dla smakoszy złotego trunku. Smaczne piwo i dobra zabawa gwarantowane.

Więcej informacji: chmielaki.pl

Jarmark Jagielloński
Lublin, 20 – 22 sierpnia 2021

Kolorowe stragany kuszące rękodzielniczymi cudeńkami, regionalne smaki, koncerty i wieczorne potańcówki
– to tylko niektóre z atrakcji Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie.

Więcej informacji: jarmarkjagiellonski.pl
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Widowisko Historyczne „Szturm Twierdzy Zamość”
Zamość, 20 – 22 sierpnia 2021

Szturm Twierdzy Zamość" to zorganizowana z rozmachem inscenizacja obrony zamojskiej twierdzy przed 
wrogimi wojskami w 1648 oraz 1656 roku. Jest to również prezentacja bractw rycerskich z całego kraju i 
dawnego dworskiego życia (np. pokazy władania szablą, turnieje łucznicze, popisy jeździeckie czy pokazy 
historycznych tańców). Wydarzeniu towarzyszy między innymi barwny Jarmark Szturmowy.

Więcej informacji: facebook.com/SzturmTwierdzy

XX Janowieckie Interpretacje Muzyki im. Jakuba Walaska
Janowiec, 20 – 28 sierpnia 2021

Międzynarodowy mistrzowski kurs muzyczny w Janowcu nad Wisłą. Wydarzeniu towarzyszą liczne koncerty 
organizowane w interesujących przestrzeniach.

Więcej informacji: jimkurs.pl

Dożynki dworskie
Lublin, 22 sierpnia 2021

Dożynki to niezwykle ważny moment w roku. Swoją historią sięgają jeszcze do wieków pogańskich. Jest to 
czas wytchnienia po ciężkiej pracy. Czas podziękowań za dary natury. Po prostu czas świętowania.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Święto Krainy Rumianku
Hołowno, 22 sierpnia 2021

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego zaprasza do wspólnego świętowania jubileuszu 20-lecia w 
Krainie Rumianku.

Więcej informacji: krainarumianku.pl

Jarmark Sapieżyński
Kodeń, 22 sierpnia 2021

Rękodzieło, wyroby artystyczne, tradycyjna kuchnia i wiele innych atrakcji czeka na Was w trakcie Jarmarku 
Sapieżyńskiego w malowniczym Kodniu.

Więcej informacji: facebook.com

Festiwal Legend Lubelskich
Lublin, 26 – 29 sierpnia 2021

Festiwal Legend Lubelskich wprowadzi uczestników w baśniowy świat opowieści, nieznanych historii i 
podań, których sceną będą ulice Lublina.

Więcej informacji: legendy.lublin.eu
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Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
Kazimierz Dolny, 27 – 29 sierpnia 2021

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych może poszczycić się ponad 50-letnią tradycją. Rokrocznie malownicze 
miasteczko nad Wisłą staje się stolicą muzyki ludowej.

Więcej informacji: facebook.com/Festiwal-Kapel-i-Spiewakow-Ludowych

Niedziela z lnem
Lublin, 29 sierpnia 2021

Ostatnia niedziela sierpnia w Muzeum Wsi Lubelskiej będzie poświęcona niezwykle użytecznej roślinie, jaką 
jest len. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji i spora dawka ciekawych informacji!

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Festiwal Wina 2021
Lublin, 2 – 5 września 2021

Wino... jeden z najszlachetniejszych trunków, którego udokumentowana historia sięga Starożytnego Egiptu. 
Poznaj tajniki jego produkcji, skosztuj różnorodnych smaków i baw się doskonale w trakcie czterodniowego 
Festiwalu Wina.

Więcej informacji: facebook.com

Lublin Youth Festival 2021
Lublin, 3 – 11 września 2021

Odwiedź we wrześniu Muszlę Koncertową Ogrodu Saskiego w Lublinie i poznaj brzmienia, które zawładnęły 
sercami młodego pokolenia. Przed nami pierwsza odsłona Lublin Youth Festival, nowego wydarzenia na 
kulturalnej mapie miasta. W ramach festiwalu przed lubelską publicznością wystąpi aż pięcioro młodych, 
czołowych polskich artystów. Jest moc!

Więcej informacji: ddkbronowice.pl

Millennium Docs Against Gravity Film Festival
Lublin, 3 – 12 września 2021

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników filmów dokumentalnych. Przed nami osiemnasta edycja 
festiwalu.

Więcej informacji: mdag.pl

Festiwal "W poszukiwaniu prawdziwego smaku"
Zamość, 4 września 2021

Zamość po raz kolejny polską stolicą winiarstwa. Już w pierwszą sobotę września na Rynku Wielkim 
odbędzie się Festiwal Win Polskich i Produktów Regionalnych. Pysznie!

Więcej informacji: zamosc.pl
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III Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Lublin, 4 – 5 września 2021

To będzie słodki weekend w Lublinie - na Rynku Starego Miasta odbędzie się III Wojewódzkie Święto Miodu. 
W programie między innymi największy na Lubelszczyźnie kiermasz produktów pszczelich. Miodzio! 

Więcej informacji: promocja.lubelskie.pl

Spotkania z Historią w Zamku w Janowcu
Janowiec, 4 – 5 września 2021

Z wypiekami na twarzy śledzisz przygody sienkiewiczowskich bohaterów? W takim razie z początkiem 
września odwiedź zamek w Janowcu i zobacz na własne oczy wojaków i rycerzy w lśniących zbrojach. 
Muzealnicy i grupy rekonstrukcyjne przybliżą widzom codzienne życie XVII-wiecznych żołnierzy, okres baroku
a także polską kawalerię II RP. W programie między innymi pokazy strzelectwa z historycznych łuków oraz 
pokazy jeździeckie.

Więcej informacji: facebook.com

Festiwal "Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski"
Lublin, 4 – 5 września 2021

W sobotę i niedzielę 4 oraz 5 września na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur odbędzie się V 
edycja festiwalu "Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski". Wydarzenie ma na celu prezentację kulinarnego 
bogactwa, kultury stołu, a także rękodzieła i innych form tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów z 
województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Festiwal ma charakter festynu plenerowego, w 
czasie którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby.

Więcej informacji: facebook.com

Pierzak
Lublin, 5 września 2021

Jak nasze babki i prababki spędzały chłodne, jesienne i zimowe wieczory? Z pewnością pracy nie brakowało. 
Jednym z zajęć były tzw. „pierzaki“. Kobiety i dziewczęta spotykały się na wspólnym darciu pierza. Izbę 
wypełniał śmiech, śpiew i plotki. Lubelski skansen zaprasza na spektakl odtwarzający przebieg i atmosferę 
dawnych „Pierzaków“.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Europejski Festiwal Smaku
Lublin, 6 – 12 września 2021

Festiwal, dzięki któremu nie przemierzając setek kilometrów można poznać różnorodne smaki Europy. 
Imprezie towarzyszą koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl
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Pardes Festival
Kazimierz Dolny | Janowiec, 8 – 12 września 2021

Przed nami kolejna edycja Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Przybądźmy do malowniczego 
Kazimierza nad Wisłą oraz urokliwego Janowca i dajmy się oczarować atmosferze wielokulturowości. W 
czasie festiwalu mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość bliższego poznania kultury i tradycji żydowskiej. 
W programie wiele interesujących wydarzeń, w tym spotkania, prezentacje oraz koncerty.

Więcej informacji: facebook.com/PardesFestival

Chatka Blues Festival
Lublin, 10 września 2021

Chatka Blues Festiwal to jeden z ciekawszych bluesowych festiwali we wschodniej Polsce. Dotychczas na 
imprezie występowało wielu znakomitych wykonawców z Polski i z zagranicy, m.in.: Carlos Johnson (USA), 
Alvon Johnson Band (USA), Max Vatutin Trio (Ukraina), Magda Piskorczyk, Hoo Doo Band, Schau Pau 
Acoustic Blues, JJ Band czy Gienek Loska Band.

Więcej informacji: chatkablues.pl

Festiwal Ulica Literacka
Zamość, 10 – 11 września 2021

Doskonała wiadomość dla fanów literatury. We wrześniu rozpocznie się zamojski Festiwal Ulica Literacka. 
Bohaterem pierwszoplanowym będzie oczywiście Zamość.

Więcej informacji: zdk.zamosc.p

Jarmark Michałowy
Biała Podlaska, 11 września 2021

Biała Podlaska zaprasza na tradycyjny Jarmark Michałowy. Nie zabraknie rękodzieła, sztuki ludowej, 
lokalnych pyszności i folkowych brzmień.

Więcej informacji: bck24.pl

EtnoMłyn. Festiwal Landart'u i Sztuki Ludowej
Dorohucza, 11 września 2021

Festiwal Landart’u i Sztuki Ludowej „EtnoMłyn” to jednodniowe wydarzenie kulturalne, inspirowane naturą 
oraz sztuką ziemi. Tematem przewodnim wydarzenia jest kultura ludowa i tradycyjna Lubelszczyzny – 
regionu przenikania wielu kultur. Główną atrakcją wydarzenia będą stworzone na potrzeby festiwalu 
instalacje landart. Wydarzenie odbędzie się 11 września w miejscowości Dorohucza (g. Trawniki), na 
terenach zielonych przy starym młynie.

Więcej informacji: facebook.com

XX Jubileuszowy Podlasie Jazz Festiwal
Biała Podlaska, 11 – 12 września 2021

W drugi weekend września amfiteatr w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej wypełni się jazzowymi 
brzmieniami.

Więcej informacji: facebook.com
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Skrzydła nad Kazimierzem
Kazimierz Dolny, 11 – 12 września 2021

Podczas wizyty w Kazimierzu nie zapomnijcie spojrzeć w niebo - w programie wydarzenia znajdą się pokazy 
powietrzne śmigłowców i samolotów. Polecamy także Festiwal Piosenki Lotniczej.

Więcej informacji: facebook.com/kokpitkazimierz

Dożynki Wojewódzkie
Lubycza Królewska, 12 września 2021

Czas podziękować naturze za wszystkie plony. Dożynki Wojewódzkie odbędą się w Lubyczy Królewskiej.

Więcej informacji: facebook.com

Jarmark Opolski
Opole Lubelskie, 12 września 2021

Opole Lubelskie zaprasza na jarmark! W programie moc atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych - czekają 
na nas konkursy, pokazy, koncerty oraz regionalne wyroby.

Więcej informacji: ockopolelubelskie.pl

Weekend z archeologią
Lublin, 17 – 19 września 2021

Czas na podróż w czasie! W trzeci wrześniowy weekend odwiedź Muzeum Narodowe w Lublinie i zobacz na 
własne oczy dzielnych wojów, urokliwe damy i sprytnych rzemieślników. W czasie trzydniowego wydarzenia 
odbędą się liczne rekonstrukcje historyczne, spektakle odtwarzające minione epoki, warsztaty czy prelekcje.

Więcej informacji: facebook.com

XX Festiwal „Dwa Teatry – Zamość 2021
Zamość, 17 – 20 września 2021

Tegoroczna, jubileuszowa odsłona Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” 
odbędzie się w  Zamościu - renesansowym mieście idealnym. Jak co roku zostaną wyłonione najcenniejsze 
słuchowiska oraz spektakle telewizyjne.

Więcej informacji: polskieradio.pl

Festiwal Sztuki w Przestani Publicznej "Otwarte Miasto"
Lublin, 17 września – 15 października 2021

Już po raz trzynasty na lubelskich ulicach zagości sztuka współczesna. Miejski krajobraz zostanie wzbogacony
o różnorodne instalacje artystyczne. W sąsiedztwie zabytków architektury pojawią się prace współczesnych 
artystów. Centrum Lublina zamieni się w swoistą galerię sztuki. To trzeba zobaczyć!

Więcej informacji: opencity.pl
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Zamojska Arlekinada
Zamość, 18 września 2021

Karnawał wenecki na Rynku Wielkim w Zamościu! Widowisko artystyczne Zamojska Arlekinada co roku 
zachwyca turystów i mieszkańców „Padwy północy”. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Rubienalia | Jarmark Hrubieszowski
Hrubieszów, 18 – 19 września 2021

Wschodnie rubieże w dawnym klimacie. W programie III Potyczki Żakowe o Berło króla Władysława Jagiełły 
oraz występy artystyczne.

Więcej informacji: hdk-hrubieszow.pl/rubienalia-2021

XVII Lubelski Festiwal Nauki
Lublin, 18 – 24 września 2021

Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Lubelski Festiwal Nauki na pewno pomoże rozbudzić naukowe pasje.

Więcej informacji: festiwal.lublin.pl

3. Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego
Biała Podlaska, 18 – 26 września 2021

Biała rozśpiewana! Już po raz trzeci w Białej Podlaskiej odbędzie się Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego.

Więcej informacji: facebook.com/kulturawbialej

Święto Roweru
Lubartów, 19 września 2021

Miłośnicy dwóch kółek nie mogą tego przegapić! Przed nami kolejna edycja lubartowskiego Święta Roweru. 
Na uczestników czekają interesujące trasy oraz moc atrakcji. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa nie 
tylko wytrawnych kolarzy, ale także początkujących cyklistów czy rodziny z dziećmi.

Więcej informacji: facebook.com/SwietoRoweru

Konfrontacje Teatralne
Lublin, 23 – 25 września 2021

W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralnych, które 
przedstawiają nowy sposób rozumienia teatru. „Konfrontacje Teatralne” to także szereg imprez 
towarzyszących m.in. cykl filmowy, koncerty, wystawy oraz cykl spotkań i debat z twórcami.

Więcej informacji: konfrontacje.pl

XXII Święto Jesieni
Kazimierz Dolny, 26 września 2021

Lato zawsze kończy się szybciej niż tego chcemy. Jednak nie ma powodu do smutku. Przed nami jesień! Czas 
bogactwa darów natury, kolorowych liści i gwarnej krzątaniny w królestwie zwierząt. Świętujmy wspólnie w 
Kazimierzu Dolnym nadejście tej pięknej, wielobarwnej pory roku.

Więcej informacji: facebook.com
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Wykopki kartoflane
Lublin, 3 października 2021

Początek jesieni to czas, w którym Matka Natura odwdzięcza się człowiekowi za wysiłek i trud włożony w 
uprawę ziemi. To czas zbierania plonów i przygotowań do nadchodzącej zimy. Wśród jesiennych prac 
polowych nie może zabraknąć wykopków – również w lubelskim skansenie.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Obieraczki Kapuściane
Lublin, 10 października 2021

Bigos, gołąbki, kapuśniak … - na samą myśl aż ślinka leci. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich 
pyszności jest kapusta - jeden z ważniejszych składników nie tylko lubelskiej, ale i polskiej kuchni. Wszystkich
smakoszy oraz entuzjastów ludowej spuścizny zainteresuje wydarzenie organizowane w lubelskim 
skansenie. W programie między innymi pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM 
Zamość, 17 – 21 października 2021

Sacrofilm, czyli projekcje filmowe o tematyce religijnej, spotkania i wykłady.

Więcej informacji: sacrofilm.pl

Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy
Chełm, 21 – 24 października 2021

Na chełmskiej scenie marionetki, pacynki, kukiełki czyli czas na Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy. Ci mali 
aktorzy wprowadzą widzów w świat teatru lalkowego.

Więcej informacji: wok.lublin.pl

Festiwal Fantastyki Falkon
Lublin, 5 – 7 listopada 2021

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich miłośników fantastyki. Zapowiada się FANTASTYcznie!

Więcej informacji: facebook.com/festiwal.falkon

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia
Lublin, 5 – 7 listopada 2021

Czy można wyobrazić sobie jesień w Lublinie bez Festiwalu Bakcynalia? Oczywiście, że nie. W tym roku 
odbędzie się trzydziesta czwarta edycja wydarzenia. Przed nami trzy dni poświęcone piosence i podróżom.

Więcej informacji: bakcynalia.art.pl

Zaduszki Jazzowe w Nałęczowie
Nałęczów, 14 listopada 2020

Nostalgiczne, jazzowe brzmienia w klimatycznym miasteczku uzdrowiskowym.

Więcej informacji: naleczow.pl
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Przegląd Filmowy Alchemia Kina
Zamość, 22 – 24 listopada 2021

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich kinomanów. Alchemia Kina to cykl wydarzeń poświęconych 
sztuce filmowej oraz kinematografii. W programie nie zabraknie spotkań z twórcami, krytykami czy 
filmoznawcami.

Więcej informacji: alchemiakina.pl

Opowieści andrzejkowe
Lublin, 28 listopada 2021

Magia andrzejkowej wieczornicy wypełni po strzechy chaty lubelskiego skansenu. Na gości czekają wróżby i 
urzekające opowieści.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe“ 
Lublin, 10 – 12 grudnia 2021

Grudniowe spotkania z kulturą ludową. W programie konferencje, warsztaty, koncerty i wiele innych 
atrakcji.

Więcej informacji: mikolajki.folk.pl

Święta z Muzeum
Włodawa, 11 grudnia 2021

Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie zaprasza do wspólnego świętowania nadchodzącego Bożego 
Narodzenia. W programie wydarzenia między innymi Jarmark Świąteczny, warsztaty, prelekcje oraz wystawy.

Więcej informacji: muzeumwlodawa.pl

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Opole Lubelskie, grudzień 2021*

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Opolu Lubelskim. Świąteczne stragany wypełnią m.in. słodkie pyszności i 
choinkowe dekoracje.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: ockopolelubelskie.pl

XIV Kazimierski Jarmark Świąteczny
Kazimierz Dolny, grudzień 2021*

Na jarmarku nie zabraknie regionalnych przysmaków, wyrobów rękodzieła artystycznego czy innych, licznych
atrakcji. Najmłodszych ucieszy wizyta Świętego Mikołaja!
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: kazimierz-dolny.pl
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Festiwal Bożego Narodzenia
Lublin, grudzień 2021 – styczeń 2022*

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy bożonarodzeniowej szopki, miejskiej choinki oraz pięknych, 
świątecznych iluminacji. Jak każdego roku złożymy sobie życzenia podczas Wigilii Starego Miasta. W 
programie Festiwalu znajdziemy wiele ciekawych wydarzeń, takich jak świąteczne warsztaty, koncerty czy 
konkursy.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: lublin.eu

Sławatyccy Brodacze | Wybory Brodacza Roku 2021
Sławatycze, 29 – 31 grudnia 2021*

Narzekasz na brak szczęścia? Koniecznie odwiedź Sławatycze pod koniec grudnia a fortuna z pewnością 
będzie Ci sprzyjać. Od dawien dawna w tej niewielkiej miejscowości trzy ostatnie dni roku to czas pełen 
radości i zabawy. Wszystko za sprawą słynnych sławatyckich brodaczy, którzy gwarantują pomyślność 
napotkanym mieszkańcom a także gościom.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: slawatycze.pl
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