Sierpień 2015

XXV Muzyczne Dialogi nad Bugiem
Mielnik, 1 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
miejsce: Tereny nad Bugiem w okolicach stadionu piłki nożnej
tel. 85 657-71-67
e-mail: goksir@mielnik.com.pl
www.goksir.mielnik.com.pl
Impreza obejmuje prezentacje kultury mniejszości narodowych w
Polsce oraz występy zespołów folklorystycznych z innych krajów.
Impreza skierowana do ludności w każdym wieku.
Wioska budowniczych Mostu
Sejny, 1 sierpnia 2015, godz. 17:00
organizator: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów
miejsce: Dwór w Krasnogrudzie MCD w Krasnogrudzie
tel. 87 516-21-89
e-mail: centrum@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl
50 osobowa grupa uczestników warsztatów Kolchidy. Celem
spotkania będzie wspólne budowanie mostu-rzeźby, instalacji
artystycznej. Na w/w przedsięwzięcie będą się składać warsztaty,
rzemiosł i sztuk.
Międzynarodowy Festiwal Folkloru 10. edycja
Ciechanowiec, 1 sierpnia 2015
organizator: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: Ciechanowiec plac. Jana Pawła II
tel. 86 271-05-63
e-mail: cokis@ciechanowiec.pl
Koncerty związane z organizacją Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru organizowane są w Ciechanowcu już po raz 10. W tym roku

Folkloru organizowane są w Ciechanowcu już po raz 10. W tym roku
będzie to jubileuszowy koncert . Celem jest zwiększenie u
mieszkańców chęci do pielęgnowania lokalnej tradycji i kultury,
poznawanie kultur innych narodów, ożywienie życia kulturalnego
mieszkańców. Adresatami są mieszkańcy gminy, sąsiednich
miejscowości, turyści przebywający w Ciechanowcu podczas
wakacji. Impreza polega na organizacji koncertu folklorystycznego ,
na scenie występują zespoły z różnych stron świata, również z
Polski i nasz zespół folklorystyczny młodzieży z Ciechanowieckiego
Ośrodka Kultury i Sportu.
Festyn rodzinny pn. „Rodzinna zabawa - fajna sprawa”
Sztabin, 2 sierpnia 2015 godz. 17:00
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie
Miejsce: boisko szkolne przy ulicy Sportowej
Tel. 87 6412069
e-mail: bibliotekaszt@wp.pl
www.gbp-sztabin.internetdsl.pl
Festyn rodzinny w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Impreza
plenerowa. W programie: zabawa integracyjna z clownem,
konkurencje sportowe, kąciki plastyczne, malowanie twarzy,
konkursy i zabawa taneczna.
Wakacje w teatrze
Łomża, 3 sierpnia 2015, godz. 9:00
organizator: Teatr Lalki i Aktora w Łomży
tel. 86 216-59-55
e-mail: teatrlomza@hi.pl
www.teatrlomza.hi.pl
Teatr Lalki i Aktora w Łomży zaprasza dzieci i młodzież w wieku od
11 do 16 lat do udziału w letnich integracyjnych warsztatach
teatralnych pod opieką profesjonalistów w trzech grupach:
aktorskiej, scenograficznej i promocyjno-dziennikarskiej. Udział w
warsztatach umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności,
uwolnienie drzemiącego potencjału, ale przede wszystkim pozwoli

uwolnienie drzemiącego potencjału, ale przede wszystkim pozwoli
na nawiązanie nowych relacji oraz integrację w grupie. Celem
naszego projektu jest integracja środowiskowa młodzieży, która
chciałaby rozwijać umiejętności z zakresu sztuki. Dwa tygodnie
spędzone w teatrze będą dla młodzieży szansą na poznanie i
samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim
na twórcze wyrażenie siebie. Wspólna aktywność twórcza będzie
dla młodych ludzi szansą na poznanie swoistego rodzaju „alfabetu
sztuki teatru” oraz na samodzielne zastosowanie w praktyce języka
teatru. Stworzy też alternatywny sposób na spędzenie czasu
wolnego od zajęć szkolnych. Profesjonalni artyści zaangażowani w
realizację projektu podzielą się swoim doświadczeniem
zawodowym, zaprezentują różne metody pracy, rozbudzą w
młodych ludziach ciekawość i kreatywność. Udział w warsztatach da
uczestnikom unikalną możliwość poznania od podszewki całego
procesu powstawania spektaklu teatralnego: zarówno jego aspektów
artystycznych, jak i tych organizacyjnych czy promocyjnych.
Najważniejszym założeniem projektu.
Wakacyjna Akcja Lato 2015
Mońki, 4 sierpnia 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Wakacyjna Akcja Lato 2015 cyklu osiedlowych mini festynów jest
imprezą dla dzieci, które spędzają wakacje w domu. Zajęcia
organizowane przez MOK są w pełni nieodpłatne. Podczas
Wakacyjnej Akcji Lato instruktorzy z Monieckiego Ośrodka Kultury
przygotowują różnego rodzaju, zabawy, konkursy, zajęcia
rekreacyjno - sportowe, warsztaty plastyczne i taneczne dzięki
którym dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię oraz umiejętności
manualne. Zakończeniem i podsumowaniem całej akcji jest
wycieczka integracyjna z ogniskiem i kiełbaskami.

wycieczka integracyjna z ogniskiem i kiełbaskami.
Obrona Twierdzy Osowiec w latach 1914-1915 – wystawa
plenerowa
Białystok, 6 sierpnia 2015
organizator: Muzeum Wojska
miejsce: plac przed Archiwum Państwowym (Rynek Kościuszki)
tel. 85 741-64-49
e-mail: biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl
Dni Suwałki - Jarmark Kamedulski
Suwałki, 7 sierpnia 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
Podczas Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk na wszystkich
gości czeka mnóstwo atrakcji. Każdy będzie miał okazję podziwiać
barwny korowód, wybrać się na jarmark produktów regionalnych,
kuchni regionalnej, rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej,
obejrzeć wystawy i występy zespołów tanecznych, posłuchać
muzyki.
VI Koncert Plenerowy
Mielnik, 8 sierpnia 2015
organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
miejsce: Uroczysko
tel. 85 657-70-15
e-mail: biblioteka@mielnik.com.pl
Plenerowy koncert fortepianowy muzyki Fryderyka Chopina odbywa
się corocznie w amfiteatrze na Uroczysku Topolina, położonym
bezpośrednio nad rzeką Bug w Mielniku. Bliskość przyrody, rzeka,
odgłosy natury i delikatny wiatr nadają koncertom niezwykłego i

odgłosy natury i delikatny wiatr nadają koncertom niezwykłego i
niepowtarzalnego charakteru. Utwory wykonywane są na żywo, na
fortepianie, przez studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie. Impreza corocznie gromadzi liczne grono
koneserów muzyki poważnej.
III Kolneńska Biesiada Seniorów
Kolno, 8 sierpnia 2015
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl
http://kokis.kolno.home.pl
Prezentacje artystyczne seniorów.
Festyn w Siemianówce
Siemianówka, 9 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
miejsce: Plac przy Zielonej Szkole
tel. 85 685-80-34
e-mail: goknarewka@wp.pl
www.narewka.pl
Tradycyjny Festyn Ludowy w Siemianówce, organizowany od wielu
lat w dniu święta lokalnego św. Pantelejmona. Na scenie występy
zespołów folklorystycznych i estradowych z Polski i Białorusi.
Festyn Rodzinny
Poświętne, 9 sierpnia 2015
organizator: Urząd Gminy Poświętne
miejsce: Poświętne
tel. 85 650-13-14
e-mail: sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
Festyn Rodzinny dla mieszkańców gminy oraz gości połączony z
zabawą ludową.
XX „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”

XX „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”
Bielsk Podlaski, 9 sierpnia 2015, godz. 14.00
Organizator: Zarząd Powiatowy BTSK w Bielsku Podlaskim, Bielski
Dom Kultury
miejsce: Park Królowej Heleny
telefon: 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
www: www.bdkbielsk.pl
Popularyzacja białoruskich obrzędów, prezentacja programów
teatralnych związanych z letnim zwyczajem zapustowym, koncert
zespołów z Polski i Białorusi.
Dzień Grodziska
Grodzisk, 9 sierpnia 2015
organizator: Urząd Gminy Grodzisk
tel. 85 656-80-30
e-mail: ug_grodzisk@zetobi.com.pl
http://ug-grodzisk.pbip.pl
Występy zespołów o zróżnicowanym repertuarze. Zabawy dla
dzieci, udostępniony bezpłatnie dmuchany plac zabaw cieszący się
dużą popularnością oraz zabawą taneczną pod gwiazdami.
„I Tam Żywuć Ludzi”
Hajnówka, 9 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Orli
miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, ul. 3 Maja 42, 17200 Hajnówka
tel. 85 739-20-59
e-mail: gok-orla@wp.pl
Festyn z cyklu „I Tam Żywuć Ludzi”.
XXVI Jarmark Dominikański
Choroszcz, 9 sierpnia 2015, godz. 12:00
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: Teren Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

tel. 85 719-14-31
e-mail: kultura@choroszcz.pl
www.kultura.choroszcz.pl
Jarmark dominikański jest największą gminną imprezą rozrywkową
organizowaną w plenerze. Odbywa się na niej m.in. handel
rozmaitymi wyrobami ludowymi z pewnej republiki ludowej.
Sołectwa w gminie Choroszcz rywalizują ze sobą o miano najlepszej
drużyny. Na scenie odbywać się będą koncerty z muzyką
folklorystyczną oraz disco. Impreza adresowana jest do
mieszkańców gminy Choroszcz, a także do wielu odbiorców z całej
Polski.
Festyn Na Przeroskim Rynku
Przerośl, 9 sierpnia 2015, godz. 13:24
organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
miejsce: Rynek w Przerośli
tel. 87 659-10-32
e-mail: jrynkiewicz@poczta.onet.pl
www.gokprzerosl.pl
Zespoły ludowe Suwalszczyzny śpiewają przy wiejskim krzyżu
majowe pieśni religijne.
Pamiętanie Miłosza
Sejny, 13 sierpnia 2015, godz. 16:00
organizator: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów
miejsce: Dwór w Krasnogrudzie MCD w Krasnogrudzie
tel. 87 516-21-89
e-mail: centrum@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl
Spotkanie w rocznicę śmierci Czesława Miłosza. W ramach w/w
przedsięwzięcia odbędzie się czytanie poezji, koncert, wystawa,
film, sympozjon z cyklu W kręgu Miłosza. Gośćmi będą pisarze,
poeci, Miłoszolodzy oraz mieszkańcy Sejn, Krasnogrudy i okolic.
Dobre Granie

Dobre Granie
Mońki, 15 sierpnia 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Chrześcijański Festiwal Muzyczny DOBRE GRANIE, który został
włączony w Międzynarodowy Festiwal Stróżów Poranka odbywający
się w całym kraju.
Święto Wojska Polskiego – bezpłatne zwiedzanie wystaw
Muzeum Wojska w Białymstoku
Białystok, 15 sierpnia 2015
organizator: Muzeum Wojska
miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. J. Kilińskiego 7)
tel. 85 741-64-49
e-mail: biuro@mwb.com.pl
www.mwb.com.pl
Święto Wojska Polskiego – bezpłatne zwiedzanie wystaw Muzeum
Wojska w Białymstoku.
Dni Puńska - Zielna 2015,
Puńsk, 15 sierpnia 2015, godz. 9:00
organizator: Urząd Gminy Puńsk
miejsce: Puńsk, Centrum Wypoczynku i Rozrywki „Šilainė”
tel. 87 516-10-48
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl
www.ugpunsk.pl
Zielna to odpust parafialny, który zbiega się Dniami Puńska oraz
Świętem Chleba, Miodu i Mleka oraz przypada na dzień 15 sierpnia.
Jest to największa impreza kulturalna w gminie. W Puńsku odpust
Zielnej obchodzony jest od czasu, gdy miejscowemu kościołowi
nadano imię „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” Zielna to nie
tylko procesja, wieńce i zioła. Już od dwudziestu kilku lat w tym dniu
odbywa się jarmark sztuki ludowej. Uczestniczą w min twórcy sztuki

odbywa się jarmark sztuki ludowej. Uczestniczą w min twórcy sztuki
ludowej, pszczelarze, gospodynie wiejskie, drobni przedsiębiorcy.
Wszyscy wystawiają i sprzedają ze swoje produkty. Odbywają się
koncerty chórów i zespołów folklorystycznych. „Święto Chleba
Miodu i Mleka” odbywa się nad jeziorem Sejwy w Oszkiniach.
Podczas święta można zapoznać się z procesem pieczenia chleba,
kręcenia miodu z pasieki, pieczenia mrowiska oraz posłuchać pieśni
ludowych zespołu „Alna”, „Gimtine” i gości z Litwy.
Festyn Rodzinny „A w niedzielę po kościele”
Jaświły, 16 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
miejsce: Plac przy Urzędzie Gminy Jaświły
tel. 85 716-87-43
e-mail: gok14jaswily@o2.pl
www.jaswily.pl
Festyn rodzinny ma na celu integrację i aktywizację lokalnej
społeczności a także poszerzenie oferty kulturalnej gminy Jaświły.
Jest to także okazja do promocji dorobku kulturalnego
wypracowanego przez mieszkańców gminy.
XV Podlaskie Święto Chleba
Ciechanowiec, 16 sierpnia 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
Podlaskie Święto Chleba odbywa się corocznie w okolicach połowy
sierpnia. Program imprezy jest bardzo bogaty. Organizowane są
liczne pokazy min. obrzęd święcenia zwierząt, pokaz żniwny,
dożynkowy, parada zabytkowych ciągników. Występuje kilkanaście
zespołów folklorystycznych. Swoje produkty promują wystawcy i
rzemieślnicy z całej Polski. Przedsięwzięcie zrzesza piekarzy,

rzemieślnicy z całej Polski. Przedsięwzięcie zrzesza piekarzy,
młynarzy, cukierników, rolników i handlowców. Przede wszystkim
jednak przyciąga wielu konsumentów chcących zobaczyć i
spróbować niesamowitych ilości smakołyków i różnych rodzajów
chleba.
72. rocznica powstania w białostockim getcie - koncert
Białystok, 16 sierpnia 2015
organizator: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
miejsce: Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19)
tel. 85 676-73-67
e-mail: centrum@centrumzamenhofa.pl
www.centrumzamenhofa.pl
Maraton Szantowy
Suwałki, 16 sierpnia 2015
organizator: Urząd Miejski w Suwałkach
miejsce: Miasto Suwałki
tel. 87 562-80-00
e-mail: org@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl
Suwalski Maraton Szantowy to nie tylko koncerty. Imprezie
towarzyszą m.in. liczne konkursy z nagrodami.
Wystawa rzeźby Pawła Erazmusa
Łomża, 19 sierpnia 2015, godz. 18:00
organizator: Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno–
Mazowieckiego
miejsce: ul. Długa 13
tel. 86 216-41-00
Cel: prezentacja twórczości Pawła Erazmusa. Adresaci: bez
ograniczeń wiekowych. Paweł Erazmus urodził się w 1969 roku.
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w
1994 roku na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem prof. Mariana
Koniecznego). Na wystawie pokazana zostanie rzeźba kameralna w

Koniecznego). Na wystawie pokazana zostanie rzeźba kameralna w
brązie. Będą to pełne wyrazu i baśniowego uroku finezyjne postacie
ludzi i przedstawienia zwierząt. Artysta chętnie odwołuje się do
świata baśni, legend i minionych epok.
VI Jam Session
Choroszcz, 22 sierpnia 2015, godz. 17:00
organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
miejsce: Dziedziniec zabytkowej stajni przy Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy
tel. 85 719-14-31
e-mail: kultura@choroszcz.pl
www.kultura.choroszcz.pl
Jam Session w Stajni to niezwykła muzyczna propozycja na
zakończenie lata. Seria improwizowanych koncertów w wykonaniu
lokalnych artystów i towarzyszących im amatorów. Jam Session w
Stajni integruje podlaskie środowisko muzyczne. Różni artyści mają
szansę zagrać w spontanicznych składach osobowych wybrane
utwory. Koncert jest jedną wielką improwizacją, co nadaje nową
jakość utworom granym na scenie.
Lato z Radiem 5
Raczki, 22 sierpnia 2015, godz. 18:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: plaża nad Rospudą w Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl
Impreza ma na celu integrację uczestników, promowanie wspólnej
zabawy w dobrym stylu. Wykonawcami koncertu są zespoły muzyki
dance.
Biesiada Weselna
Hajnówka, 23 sierpnia 2015
organizator: Hajnowski Dom Kultury
miejsce: Amfiteatr Miejski

miejsce: Amfiteatr Miejski
tel. 85 682-32-03
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
www.hdk.hajnowka.pl
Biesiada weselna jest widowiskiem prezentującym dawny obrzęd
weselny. Uczestniczą w niej zespoły folklorystyczne działające w
naszym regionie. Impreza adresowana jest zarówno do widza
starszego, dla którego jest sentymentalnym wspomnieniem jak i do
widza młodszego, dla którego jest lekcją historii. Obrzęd weselny
prezentowany przez zespoły folklorystyczne jest niezwykle
barwnym, fascynującym widowiskiem, które zadowoli najbardziej
wybredną widownię.
Dzień Gminy Szepietowo
Szepietowo, 23 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
miejsce: Teren Spółdzielni Mieszkaniowej w Szepietowie
tel. 86 476-01-02, 86 476-01-03
e-mail: gok@szepietowo.pl
Cel: Aktywizacja i integracja mieszkańców przez organizację
wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość
kulturalną i artystyczną, poprzez wykorzystanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Adresaci: mieszkańcy gminy i powiatu.
Program i wykonawcy: Impreza rozpocznie się mszą dziękczynną w
kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie. We mszy
udział wezmą przedstawiciele poszczególnych sołectw z terenu
Gminy Szepietowo, zespoły ludowe, w tym miejscowy Zespół Pieśni
i Tańca „Podlasie”, miejscowa orkiestra dęta, miejscowy chór
parafialny, mieszkańcy gminy i przedstawiciele władzy. Po mszy
świętej orszak uda się na miejsce, gdzie odbędzie się dalsza część
imprezy tj.: rywalizacja sołectw, prezentacje form artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, występy zespołów
folklorystycznych, występ gwiazdy wieczoru, pokaz sztucznych ogni.
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty

VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty
Sleńdzińskiej
Białystok, 23 sierpnia 2015
organizator: Galeria im. Sleńdzińskich
tel. 85 651-76-70, 501-693-712 (siedziba), 502-138-980 (salon
wystawowy)
e-mail: galeria@galeriaslendzinskich.pl
www.galeriaslendzinskich.pl
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty
Sleńdzińskiej „Mądrze piękne i pięknie zuchwałe”.
VII Turniej Wsi
Lipsk, 23 sierpnia 2015
organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
miejsce: Scena plenerowa przy M-GOK
tel. 87 642-35-86
e-mail: mgok@kulturalipsk.pl
www.kulturalipsk.pl
Turniej Wsi ma na celu integrację społeczności lokalnej poprzez
zabawę w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Uwieńczeniem
zawodów jest wspólne biesiadowanie wsi biorących udział w turnieju
i zabawa.
Dni Sidry - impreza sportowo-rekreacyjna
Sidra, 23 sierpnia 2015, godz. 13:00
organizator: Sidrzański Ośrodek Kultury
miejsce: Ośrodek Sp-ortów Wodnych/basen/
tel. 85 722-09-99
Impreza skierowana do mieszkańców. W programie zabawy dla
dzieci widowisko teatralne, gry sportowe dla wszystkich, występy
zespołów muzycznych.
74. Rocznica Zagłady Żydów Tykocińskich
Tykocin, 25 sierpnia 2015
organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz

organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Ratusz
miejsce: ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. 85 742-14-73
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl
Od ponad 20 lat Muzeum w Tykocinie organizuje co roku w rocznicę
zagłady Żydów tykocińskich spotkanie przy grobach zamordowanej
społeczności żydowskiej w lesie w Łopuchowie, połączone z
programem artystycznym w Wielkiej Synagodze.
Wschód Kultury / Inny Wymiar
Białystok, 28 sierpnia 2015
organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: Białystok
tel. 85 746-13 -11
e-mail: impresariat@bok.bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl
„POŻEGNANIE LATA” , „FESTYN PELARGONIA”
Bielsk Podlaski,29 sierpnia 2015
Organizator: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski i Bielski Dom Kultury
miejsce: Park Królowej Heleny
telefon: 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
www: www.bdkbielsk.pl
Festyn w Lewkowie
Lewkowo, 29 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
miejsce: Plac przy zakładzie Ceramiki Budowlanej
tel. 85 685-80-34
e-mail: goknarewka@wp.pl
www.narewka.pl
Festyn Ludowy w Lewkowie organizowany tradycyjnie od wielu lat.
Na scenie odbywa się koncert zespołów folklorystycznych i
estradowych. Imprezie towarzyszą konkursy literackie, lepienia w

estradowych. Imprezie towarzyszą konkursy literackie, lepienia w
glinie, zawody sportowe.
Festyn Kultury Białoruskiej Orlańskie Spotkania
Orla, 29 sierpnia 2015, godz. 15:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Orli
miejsce: Orla - plac przed synagogą
tel. 85 739-20-59
e-mail: gok-orla@wp.pl
Występy zespołów z gminy Orla ,Bielska Podlaskiego, Białegostoku,
jak również z Białorusi. Imprezy towarzyszące: stoiska promocyjne
zaprzyjaźnionych gmin, stoiska rękodzieła ludowego, kiermasz
książek, atrakcje dla dzieci, rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej
utrzymaną posesję na terenie gminy Orla.
Wakacyjne Rytmy Muzyczne
Nurzec Stacja, 29 sierpnia 2015, godz. 16:00
organizator: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu
Stacji
miejsce: Miejscowy Park
tel. 85 657-50-75
e-mail: gouk.@nurzec-stacja.eu
Impreza zostanie zorganizowana w czasie wakacji w formie festynu.
Celem imprezy jest kulturalne spędzenie wolnego czasu w grupie
podczas wakacji W programie festynu są zapewnione darmowe
atrakcje dla dzieci: - dmuchane mini miasteczko, -animatorzy
prowadzący kąciki zabawowe W programie dla pozostałej
publiczności na scenie będą odbywać się koncerty zaproszonych
zespołów Na zakończenie odbędzie się krótka dyskoteka.
Biebrzański Piknik Pamięci
Jaświły, 30 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach
miejsce: Dolistowo Stare
tel. 85 716-87-43
e-mail: gok14jaswily@o2.pl

e-mail: gok14jaswily@o2.pl
www.jaswily.pl
Ideą imprezy jest pamięć o wszystkich, dla których nasza ziemia
była miłością i pasją. Którzy poświęcili się budowaniu jej
pomyślności i opiewaniu jej piękna, a kiedy było trzeba - nie
zawahali się oddać za nią życia.
Dożynki Gminne
Augustów, 30 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie, Żarnowo Drugie 16,
16-300 Augustów
tel. 87 643-69-50
e-mail: www.gok-zarnowo.home.pl
gok-zarnowo@home.pl
Umożliwienie mieszkańcom gminy uczestnictwa w wydarzeniu
kulturalnym poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa.
Przybliżenie obrzędowości i tradycji kulturalnej związanej z
obchodami dożynek, promocja walorów przyrodniczych, dziedzictwa
kulinarnego, rzemiosła i rękodzieła lokalnego oraz produktów
ekologicznych. Program: - konkurs wieńców dożynkowych prezentacja rękodzieła i rzemiosła ludowego - degustacja kuchni
regionalnej - Turniej Sołectw Gminy Augustów - atrakcje dla dzieci koncerty zespołów folklorystycznych i ludowych
Dożynki
Suchowola, 30 sierpnia 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
miejsce: Suchowola
tel. 85 722-94-13
e-mail: ok.suchowola@wp.pl
www.suchowola.com.pl
Dożynki gminne to święto pełne radości i wdzięczności za pomyślne
ukończenie żniw i prac polowych, a jednocześnie pełne nadziei na

bogate plony w przyszłym roku. Imprezie towarzyszą występy
zespołów folklorystycznych oraz występy grup tanecznych dzieci i
młodzieży działających przy GOKSiT w Suchowoli. Zgromadzeni
goście mają możliwość podziwiania dorobku artystycznego twórców
ludowych z Gminy Suchowola oraz skosztowania specjałów
naszego regionu.
Dożynki Parafialno-Gminne
Wiżajny, 30 sierpnia 2015
organizator: Urząd Gminy Wiżajny
miejsce: Park gminny w Wiżajnach
tel. 87 568-80-27
e-mail: wizajny@su.home.pl
Dożynki Parafialno-Gminne ,,Gminne Święto Plonu” Impreza
kierowana do mieszkańców gminy. Rozpoczyna się uroczystą
procesją z wieńcami dożynkowymi od kościoła pod wezwaniem św.
Teresy z Avila do parku, gdzie odprawiana jest msza święta polowa
uwieńczona konkursem wieńców dożynkowych i płodów rolnych.
Uroczystość uświetniają koncerty zespołów ludowych i kapel. Na
dożynkach można kupić wyroby producentów regionalnych (sery,
miód, chleb, itp.) oraz obejrzeć i kupić prace twórców ludowych
(rzeźba, obrazy olejne, serwetki, itp.). Termin dożynek: koniec
sierpnia, początek września 2015 r.
Turniej Wsi
Goniądz, 30 sierpnia 2015, godz. 12:00
organizator: Urząd Miasta Goniądz
miejsce: wieś Owieczki
tel. 85 738-00-43
e-mail: urzadgoniadz@bialystok.home.pl
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Zawody sportowe pomiędzy wsiami z Gminy Goniądz, dyskoteka.
Termin jest terminem wstępnym.

