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ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). Choć upały nie odpuszczają, nie brakuje osób chętnych do
uczestnictwa w imprezach organizowanych w plenerze. W najbliższych dniach i tygodniach
nie zabraknie i takich propozycji, choć tych w miejscach pod dachem też będzie sporo. O
niektórych z nich piszemy poniżej.
Już przypominamy, że kolejny koncert w ramach Bardzkiego Lata Organowego odbędzie się 9
września w bazylice mniejszej w Bardzie. Wystąpią Aleksandra Bałachowska-Jagusz (sopran) i
Mateusz Gałuszka (organy), a początek wydarzenia o godz. 19:00.
Gmina Bystrzyca Kłodzka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz społeczność
Starej Łomnicy zapraszają na dożynki lokalne:

W Teatrze Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju 21 bm. o godz. 18:00 koncert kameralny w wykonaniu
Karoliny Kocyły i Kamila Bućki. Początek o godz. 18:00.
Na kłodzkim Skwerze Kultury obok mostu św. Jana 27 bm. o godz. 16:00 wrocławski Teatr AlterEgo
poprowadzi animacje, zarazem warsztaty. A o godz. 18:00 krakowski Teatr Migro przedstawi
spektakl pt. "Echa pamięci". Także 27 bm. w KOK-u koncert "Footprints on the Moon" - początek o
godz. 20:00.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej 28 bm. o godz. 18:00 będzie miejscem koncertu fortepianistów. Wystąpią
Chiara Nicora i Ferdinando Baroffio. Impreza w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego.
Kłodzki Ośrodek Kultury zachęca do przybycia na spotkanie z podróżnikami Aleksandrą synowiec i
Arkadiuszem Winiatorskim; opowiedzą o swoich wędrówkach po świecie, które wzbogacą
ilustracyjnie. Wydarzenie zaplanowano na 1 września o godz. 19:00 w kawiarni KOK-u.
Ołdrzychowice Kłodzkie 28 bm. od godz. 13:00 będą miejscem dożynek gminy Kłodzko. Szczegółowy
program poniżej:

W Kudowie-Zdroju przez kilka najbliższych dni zagości impreza o światowej renomie. Chodzi o
Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski. Co przygotowano na tę imprezę?

A 2 i 3 września br., również w Kudowie-Zdroju wielkie przeżycia dla rowerzystów:

W Lądku-Zdroju od 18 do 21 bm. Letnie Zderzenie Teatrów. W programie m.in.: 18 bm. o godz.
21:00 na rynku "Teatr Którego Być Nie Powinno" i spektakl pt. "Zaraza - migawki z wczoraj i dziś",
19 bm. o godz. 21:00 na tarasach przed "Wojciechem" widowisko pt. "Ognie Belenosa" w wykonaniu

Teatru Ognia Osculum Ignis z Wrocławia, 20 bm. o godz. 21:00 na rynku widowisko ognia i światła w
wykonaniu "Teatru Którego Być Nie Powinno", zaś 21 bm. o godz. 13:00 na rynku "Baśń o dwóch
braciach" w wykonaniu Teatru "Akademia Wyobraźni".
Na rynku w Lądku-Zdroju 20 bm. o godz. 19:00 koncert grupy "Lub Jazztet" w ramach festiwalu
"Muzyka u Źródeł".
Lewin Kłodzki 20 bm. będzie świętował swoją obecność w przestrzeni. Stąd przygotowana oferta
kulturalno-rekreacyjna:

W gminie Międzylesie dożynki lokalne 28 bm. Ich organizacji podjęły się dwie miejscowości, przy
współpracy z gminą i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury:

Gospodarzem dożynek gminy wiejskiej Nowa Ruda 27 bm. będą Ludwikowice Kłodzkie. Początek
wydarzenia o godz. 15:00 na boisku przy ul. Fabrycznej.
Na niecodzienne zajęcia zaprasza już 19 bm. Centrum Kultury i Promocji Teatr Zdrojowy w
Polanicy-Zdroju. O godz. 20:00 na terenie przy muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbędzie się
"Potańcówka w kurorcie". Naukę tańca poprowadzi profesjonalny instruktor.

A 21 bm. o godz. 12:00 w parku Józefa, który jest częścią parku Zdrojowego impreza pn. "Śniadanie
na trawie" z udziałem bystrzyckiego duetu "Ponad Chmurami".

W gminie Radków miejscem dożynek lokalnych 27 bm. od godz. 16:30 będzie Ścinawka Średnia.
Impreza odbędzie się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mickiewicza.
W niedzielę, 21 bm. od godz. 14:10 na boisku w Stoszowicach dożynki gminy Stoszowice. W
programie m.in. ceremoniał misterium chleba oraz wyścigi traktorów.
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 4 września o godz. 16:00 będzie miejscem
prezentacji artystycznej nawiązującej do "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza. W tym roku ten
zbiór utworów pisarza jest przedmiotem prezydenckiej akcji pn. "Narodowe Czytanie".
Już 21 bm. o godz. 17:00 w kościele poewangelickim w Złotym Stoku koncert zespołu "Póki Co", zaś
w godzinę później rozpocznie się minikoncert z przykościelnej wieży widokowej.
Płonica przygotowuje się do dożynek gminy Złoty Stok. To już 27 bm. Co w programie?

Wstęp na te imprezy jest darmowy!
(wb)

