Listopad 2015
Oni nie odeszli.... Program artystyczny z okazji Święta Zmarłych
Szczuczyn, 1 listopada 2015, godz. 18:00
organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
miejsce: Kaplica Cmentarna lub Kosciół p.w. INMP
tel. 86 272-52-83
e-mail: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl
www.mdk.szczuczyn.pl
Widowisko literacko-muzyczne o tematyce zaduszkowej.
Koncert Pamięci w synagodze poświęcony upamiętnieniu
wywózki Żydów z Orli
Orla, 3 listopada 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Orli
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Orli
tel. 85 739-20-59
e-mail: gok-orla@wp.pl
Koncert Pamięci w synagodze poświęcony upamiętnieniu wywózki
Żydów z Orli.
Podlasie Jarosława Wojtacha – wystawa akwarel, pasteli i
rysunków
Białystok, 6 listopada 2015
organizator: Galeria im. Sleńdzińskich

miejsce: Galeria im. Sleńdzińskich (ul. Legionowa 2)
tel. 85 651-76-70, 501-693-712 (siedziba), 502-138-980 (salon
wystawowy)
e-mail: galeria@galeriaslendzinskich.pl
www.galeriaslendzinskich.pl
Podlasie Jarosława Wojtacha – wystawa akwarel, pasteli i
rysunków.
Szeptuchy - premiera
Supraśl, 7 listopada 2015, godz. 18:00
organizator: Teatr Wierszalin
miejsce: Teatr Wierszalin - Supraśl, ul. Kościelna 4, 16-030
tel. 85 710-88-45
e-mail: wierszalin@wierszalin.pl
www.wierszalin.pl
Zaduszki Bluesowe
Białystok, 7 listopada 2015
organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: kawiarnia Fama (ul. Legionowa 5)
tel. 85 746-13 -11
e-mail: impresariat@bok.bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl
Zaduszki Bluesowe.
Zaduszki

Sejny, 7 listopada 2015, godz. 17:00
organizator: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów
miejsce: Biała Synagoga
tel. 87 516-21-89
e-mail: centrum@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl
Spotkanie wspólnotowe, podczas których wspominani są
mieszkańcy Sejn, Krasnogrudy i okolic. W trakcie spotkania,
prezentowane są fotografie, muzyka oraz filmy.
Międzygminny Konkurs recytatorsko-wokalny „Tobie Ojczyzno”
- XI edycja
Raczki, 8 listopada 2015, godz. 12:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl
Dla upamiętnienia Święta Niepodległości organizujemy
Międzygminny Konkurs Wokalno – Recytatorski „TOBIE
OJCZYZNO” im. Gen. L.M. Paca- męża walecznego, patrioty czasu
wojny i pokoju, generała wojsk napoleońskich i polskich, opiekuna
sztuk pięknych, wiernego syna Ojczyzny, który całe życie poświęcił
walce o umiłowaną Polskę i jej wyzwolenie. Przed rozpoczęciem
potyczek konkursowych odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy
starej fotografii nawiązującej tematyką do I wojny światowej na
terenie naszych ziem. Na wystawie zaprezentowane będą fotografie
i kopie dokumentów, w taki sposób by łączyły się tematycznie, ale
też stanowiły ciekawą kompozycję pod względem niesionych ze

też stanowiły ciekawą kompozycję pod względem niesionych ze
sobą treści, często symboliki oraz by tworzyły miłą dla oka
przestrzeń. Celem Konkursu jest: krzewienie wartości patriotycznych
wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości na piękno
ojczystego języka, popularyzacja polskiej pieśni i poezji
patriotycznej wśród młodego pokolenia, rozwijanie kreacji
artystycznej, zdolności i umiejętności recytatorskich i wokalnych,
tworzenie na poziomie lokalnym warunków do artystycznego
rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
III Konkurs Fotograficzny
Szczuczyn, 9 listopada 2015
organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
miejsce: Miejski Dom Kultury
tel. 86 272-52-83
e-mail: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl
www.mdk.szczuczyn.pl
Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży ukazujący przemiany w
mieście. Po podsumowaniu w rocznicę nadania praw miejskich 9
listopada wystawa pokonkursowa czynna do końca grudnia.
„Razem z przyjemności zaśpiewajmy o niepodległości” Koncert Piosenek Patriotycznych
Goniądz, 11 listopada 2015
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
miejsce: sala widowiskowa GOK Goniądz
tel. 85 738-00-21
e-mail: gok_goniadz@wp.pl

e-mail: gok_goniadz@wp.pl
www.goniadz.naszgok.pl
Koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołów
artystycznych GOK, w kameralnej atmosferze przy stołach
ozdobionych obrusami i emblematami narodowymi z palącymi się
świecami . Na zakończenie zgromadzona publiczność wspólnie
śpiewa popularne piosenki o niepodległości i ojczyźnie.
Ogólnopolski Konkurs na Piosenkę Patriotyczną pt. Jeszcze
Polska Nie Zginęła
Mońki, 11 listopada 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
W Monieckim Ośrodku Kultury odbywa się Ogólnopolski Przegląd
Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska Nie Zginęła” Przegląd Muzyczno-Artystyczny.
Konkurs Pieśni Patriotycznej Carmen Patrium
Kolno, 11 listopada 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
Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości Polski
Augustów, 11 listopada 2015, godz. 17:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
tel. 87 568-51-40
e-mail: gokraczki@op.pl
www.gok.raczki.pl
Tradycyjnie jak co roku władze samorządowe oraz mieszkańcy
gminy Raczki zgromadzili się by uczcić kolejną rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. W programie Wieczornicy odbyło się
barwne widowisko poetycko- historyczne, które zaprezentowała
młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,
przygotowana pod kierunkiem Anny Doroty Halickiej. Kolejnym
punktem programu był koncert pieśni i melodii patriotycznych
wykonany przez zespół Gozdawa pod kierunkiem Wandy Kulbackiej
oraz Orkiestry Dętej z Sejn pod kierunkiem Józefa Żukowskiego.
Miłym akcentem wieczoru była promocja płyty „Pieśni patriotyczne”
zespołu Gozdawa.
III Przeglą Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2015
Suwałki, 14 listopada 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
Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej

Jesień z Bluesem
Białystok, 19 listopada 2015
organizator: Białostocki Ośrodek Kultury
miejsce: kino Forum / Kawiarnia Fama (ul. Legionowa 5)
tel. 85 746-13 -11
e-mail: impresariat@bok.bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl
Jesień z Bluesem.
XIII Powiatowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastzcynej
Mońki, 20 listopada 2015
organizator: Moniecki Ośrodek Kultury
tel. 85 716-24-64
e-mail: mok@post.pl
www.kulturamonki.pl
Przegląd dla twórców jest z pewnością znaczącym motywem,
skłaniającym do poszukiwań w uprawianych przez nich dziedzinach:
malarstwie, rysunku, rzeźbie i ręcznie robionej biżuterii. Wystawa
pokonkursowa pozwala pasjonatom sztuki poznać się i
skonfrontować swoje postawy i osiągnięcia. Jednocześnie daje
możliwość porównań, umacniania się we własnych przekonaniach
lub otwarcia się na coś nowego, często spostrzeżonego w pracach
innych.
Wieczór muzyczno-poetycki
Kolno, 20 listopada 2015
organizator: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4

miejsce: ul. Marii Konopnickiej 4
tel. 86 278-22-21
e-mail: kokis@kolno.home.pl
http://kokis.kolno.home.pl
Wieczór muzyczno-poetycki.
Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku
Puńsk, 21 listopada 2015, godz. 18:00
organizator: Urząd Gminy Puńsk
miejsce: Dom Kultury Litewskiej w Puńsku
tel. 87 516-10-48
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl
www.ugpunsk.pl
Impreza odbywa się w listopadzie w Domu Kultury Litewskiej w
Puńsku. W Spotkaniach najczęściej uczestniczą przedstawiciele
mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających na terenie
Polski północno-wschodniej: Białorusini, Niemcy, Romowie,
Rosjanie, Staroobrzędowcy, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi i Litwini. W
programie mamy artystyczne występy: tańce, pieśni, poezję,
muzykę, spektakle.
Premiera programu kabaretowego
Kolno, 25 listopada 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

http://kokis.kolno.home.pl
Premiera programu kabaretowego zespołu kabaretowego
Kolneńskie Dziewczyny z Plusem.
XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Powiatu
Wysokomazowieckiego”
Szepietowo, 26 listopada 2015, godz. 10:00
organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
tel. 86 476-01-02, 86 476-01-03
e-mail: gok@szepietowo.pl
Celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik
plastycznych, promowanie osób uzdolnionych plastycznie,
wyrobienie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku
do piękna przyrody oraz poczucia tożsamości regionalnej. Adresaci:
uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, szkół
średnich i kół plastycznych ośrodków kultury powiatu
wysokomazowieckiego. Program: Ogłoszenie konkursu w szkołach i
instytucjach kultury. Zgromadzenie prac plastycznych, powołanie
komisji konkursowej, ocena prac konkursowych, podsumowanie i
wręczenie nagród i dyplomów.

