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Europejskie Dni Dziedzictwa w
Sądeckim Parku Etnograficznym
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza 8 i 15 września do
Sądeckiego Parku Etnograficznego na Europejskie Dni
Dziedzictwa. Tegoroczne EDD odbywają się pod hasłem „Polski
splot” nawiązującym do procesu scalania niepodległej Polski po
rozbiorach z mozaiki wielu tradycji oraz regionów
etnograficznych z charakterystycznym strojem ludowym oraz
dziedzictwem niematerialnym.
Wstęp za symboliczną złotówkę! Opłata za przewodnika – zgodnie
z regulaminem

7 – 8, 14 – 15 września 2019
8 września 2019 r., godz. 10.00 – 18.00
godz. 10.00 – 18.00
Warsztaty i pokazy:
– krawiectwo
– haft lachowski
– wyrób karbiaków

–
–
–
–

tkactwo
przędzenie na kołowrotku
wyrób krywulek
Wystawa „Kto ty jesteś? Polak mały”

godz. 15.00 – 15.45 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie”
z programem „Tańce i pieśni Pogórza”
15 września 2019 r., , godz. 10.00 – 18.00
Warsztaty i pokazy:
– przędzenie na kołowrotku
– wyplatanie rękawic
– haft lachowski
– pranie, prasowanie i maglowanie
– wyrób krywulek
– wyrób kwiatów bibułkowych
Sądecki Park Etnograficzny, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83
b, Nowy Sącz, www.muzeum.sacz.pl
Dojazd autobusami MPK 14 – rozkład TUTAJ
oraz 15 – rozkład TUTAJ

[Łososina Dolna]: Festiwal
Muzyka Dla Wszystkich
Stowarzyszenie „Muzyka dla Wszystkich” zaprasza w sobotę 14
września 2019 r. na Festiwal „Muzyka dla Wszystkich”. Koncerty
odbędą się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Łososinie Dolnej.

14 września 2019

PROGRAM:
15:00 – konkurs wokalny „Najlepsza z Najlepszych”
16.30 -16.45 – parada motocyklowa klubu motosacz.pl
17:00 – rozpoczęcie Festiwalu
17:10 – taniec Anioła w wykonaniu Oliwii Gawron
17:15 – koncert sądeckiego zespołu punk-rockowego 33 trzysta
18:00 – pokaz mody rockowej w wykonaniu uczennic Technikum
Przemysłu Mody w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu
18:05 – pokaz gry na gitarze w wykonaniu gościa specjalnego
Piotra LUPI Lubertowicza
18:35 – kabaret – Łukasz Bocheński i Daniel Tokarz
18:50 – głosowanie publiczności na najlepszą wokalistkę
19:00 – koncert zespołu z Wiednia proYektone
19:45 – pokaz mody gotyckiej
20:00 – koncert zespołu Poisons + goście
20:40 – ogłoszenie wyników „Najlepsza z Najlepszych”
21:00 – koncert gościa specjalnego Tomek „Kowal” Kowalski
zwycięzca IV edycji „Must Be The Music”
(po koncercie spotkanie z Tomkiem).
W trakcie Festiwalu będzie można obejrzeć wystawę prac
malarskich i origami modułowego autorstwa Aliny Bożyk i Angeli
Gołąb.

14 września 2019

[Piwniczna Zdrój]: Silver Run
Cykl Biegów Górskich
SILVER RUN to cykl biegów górskich charakteryzujących się
umiarkowaną trudnością. W cyklu biegów górskich na 2019 rok
znalazła się bieg w Piwnicznej – Zdroju, który odbędzie się 14
września 2019 roku, ze startem i metą wyznaczonym na ternie
parkingu przy Ski Hotelu. Szczegółowe informacje na stronie
www.piwniczna.pl

14 września 2019

[Stróże]: Dzień eksperymentów
i obserwacji
Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik zaprasza w najbliższy
piątek 14 września na rodzinną imprezę edukacyjną oraz
zwiedzanie Muzeum Pszczelarstwa. Szczegółowy program na
plakacie.

14 września 2018

[Łososina
Rockowy

Dolna]:

Festiwal

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zaprasza na
największy Festiwal Rockowy w Małopolsce, który odbędzie się w
najbliższy piątek 14 września, w sali koncertowej CK w
Łososinie Dolnej. Na Festiwalu usłyszycie najlepsze zespoły
rockowe i metalowe. Nie zabraknie też gwiazdy, którą będzie
Grzegorz Stępień „Ornette” basista w „Oddziale Zamkniętym” i
lider zespołu „Ornette”. Na Festiwalu swoje 5 urodziny
świętować będzie zespół Poisons. Wstęp wolny.
Program:
17.00 – rozpoczęcie festiwalu
17.30 – Anima Umbra
18.10 – Line of Dead
18.50 – Arthemore
19.30 – WEI
20.10 – Dolina Cieni
20.50 – Honker
21.30 – Poisons
22.10 – Gość specjalny – Ornette

14 września 2018

Marzenia
promocja

nie liczą lat –
książki
Jadwigi

Marzec
Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie
oraz promocję najnowszej książki Jadwigi Marzec „Marzenia nie
liczą lat. Historia prawdziwa sądeckiej malarki Grażyny
Kulig”. Spotkanie poprowadzi Wojciech Molendowicz, o oprawę
muzyczną zadba Tomasz Wolak. Spotkaniu będzie towarzyszyła
wystawa prac Grażyny Kulig. Promocja książki odbędzie się w
piątek 14 września o godzinie 17.00 w czytelni SBP, ul.
Franciszkańska 11.

14 września 2018

„Mind is the Magic – Umysł
jest Magią”
Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Adriana
Marasia – „Mind is the Magic – Umysł jest Magią” podsumowującej 5 lat twórczości
fotograficznej artysty. Wydarzenie odbędzie się 14 września 2018r. o godzinie
18:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.

Na tegorocznej wystawie zostaną zaprezentowane wybrane prace, które poruszają
szerokie spektrum zagadnień. Począwszy od postępu cywilizacyjnego, poprzez
piękno i drapieżność zwierząt, kończąc na ujęciu chwili współczesnego życia w
społeczeństwie.

Autor

opowiada

o

świecie,

skłaniając

do

przełamywania

schematycznego postrzegania rzeczywistości.

„To dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ wracam do miejsca, w którym kilka lat
temu zaczęła się moja przygoda z fotografią… ” – dodaje autor wystawy.

Adrian Maraś – urodzony w 1996 roku w Nowym Sączu. Artysta fotograf, freelancer,
zwolennik nurtu minimalistycznego oraz fotografii reporterskiej. Jest twórcą i
założycielem Sądeckiej Grupy Fotograficznej. Autor kilku wystaw i publikacji.
Jego zdjęcia zostały wyróżnione m.in. przez National Geographic, Kodak Moments
czy Canon Polska. Jedna z prac stała się również oficjalną tapetą motywu
personalizacji systemu Microsoft Windows.

Wystawę będzie można oglądać do 3 października 2018 r.

[Piwniczna Zdrój]: Podróże z
Pileckim: spotkanie autorskie
oraz Rajd
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju zaprasza
w czwartek 14 września o godzinie 9.00 na spotkanie autorskie,
połączone z pokazem fabularyzowanego biograficznego filmu
dokumentalnego o rotmistrzu Pileckim. Spotkanie odbędzie się w
Sali Widowiskowej MGOK, Rynek 11.

14 września 2017

14 września 2017

HAŃBA! – koncert w Słowiku
Masowe wystąpienia chłopskie i robotnicze krwawo tłumione
przez policję i wojsko, getta ławkowe i pacyfikacje żydowskich
miasteczek, zakulisowe rozgrywki na szczytach sanacyjnej
władzy oraz widmo nadciągającej nad Europę wojennej
katastrofy… witaj w roku 1937.
Po świetnie przyjętym ubiegłorocznym debiucie i niemal
nieustającej trasie koncertowej Zbuntowana Orkiestra
Podwórkowa „Hańba!” powraca z kolejnym albumem długogrającym
pt. „Będą bić!” (Antena Krzyku/Karoryfer Lecolds). Krakowscy
muzycy kontynuują swoją fikcyjną muzyczną opowieść, w której
punk rock nie powstał w latach 70., lecz w burzliwych czasach
II Rzeczypospolitej. Jak zawsze pomagają im w tym
międzywojenni poeci (Tuwim, Broniewskie czy Jurandot) oraz
podwórkowe instrumentarium (banjo, akordeon, bęben, tuba,
klarnet).
Czwartek 14 września, godzina 19.00 – kawiarnia Spóźniony
Słowik, ul. Długosza 10 – wejście od Plant
Bilety 20 zł w przedsprzedaży, w dniu koncertu 25 zł do
nabycia w kawiarni.

14 września 2017

