KULTURALNIK - Nie tylko "gorące" rytmy
Napisano dnia: 2022-08-04 15:27:05

ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). W drugim miesiącu wakacji nie zabraknie wydarzeń, które
powinny skusić do aktywnego w nich uczestnictwa. Będzie muzyka, będą słowa, prezentacje
i zabawa...
W Bardzie, w najbliższy piątek (5 bm.) o godz. 19:00 koncert w ramach Bardzkiego Lata Organowego.
W bazylice mniejszej wystąpią organista Franz Hauk z Niemiec i polsko-chiński duet
instrumentalistów Maria Pomianowska i Mingije You.
W Dusznikach-Zdroju 9 bm. otwarcie skweru Edyty Stein na ul. Zielonej. Wydarzenie w 80. rocznicę
śmierci tej niemieckiej filozofki, patronki Europy, która w latach młodości odwiedziła ów kurort.
W Kłodzku 5 bm. o godz. 20:30 wymarsz z ul. Grottgera na "Nocny spacer z dreszczykiem". To
propozycja Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Natomiast 13 bm. na Kłodzkim Skwerze Kultury przy moście św.
Jana Międzynarodowy Festiwal Folkloru od godz. 16:00. KOK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w
warsztatach bębniarskich 18 bm. o godz. 16:30 w swojej siedzibie.
W Kudowie-Zdroju 12 bm. o godz. 16:00 na placu obok ul. Szkolnej Międzynarodowy Festiwal
Folkloru z udziałem zespołó z Macedonii, Słowacji, Serbii i Polski. W tym samym dniu i miejscu od
godz. 20:30 i następnym od godz. 16:30 - "Wakacyjne granie" z udziałem wokalistów i zespołów.
Warto wybrać się 6 bm. do lądeckiego amfiteatru. Tam o godz. 12:00 koncert uczniów wrocławskiej
Szkoły Muzycznej:

W sobotę, 6 bm. na polu biwakowym w Międzylesiu "Półmetek wakacji z MGOK-iem". Przygotowano
wiele propozycji kulturalnych i rekreacyjnych. Start o godz. 11:00.
W Nowej Rudzie, w dniach 10 - 14 bm. Międzynarodowy Festiwal Folkloru z udziałem zespołów z
sześciu państw. Szczegółowy program zamieściliśmy w poprzednim "Kulturalniku".
W Polanicy-Zdroju 6 bm. o godz. 19:00 koncert w muszli parkowej:

W Radkowie 7 bm. o godz. 16:00 na rynku koncert chóru "Sela" z Krakowa z repertuarem utworów
klasycznych.
W Stroniu Śląskim 6 bm. od godz. 12:30 "Strońska Drezyniada". Miejsce imprezy - plac przy
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. W programie m.in. wyścigi drezyn napędzanych ręcznie w
godz.: 14:00 - 18:00..
Do Szczytnej powraca "Agrofeta". Przewidziano ją na 14 bm. na "Placu za Bramą". Rozpocznie się o
godz. 12:00 piknikiem, o godz. 13:00 - festiwal przyśpiewek wiejskich, g. 17:30 - występ miejscowych
seniorów, g. 17:45 - zaprezentują się uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego, od godz.
18:00 koncerty zespołów i wokalistów.
W Złotym Stoku już 7 bm. na terenie rekreacyjnym przy CKiP impreza pn. "Frank Sinatra show":

Wstęp na te imprezy jest bezpłatny.
(wb)

