[Gołkowice Górne]: XIV Festyn
Parafialny
Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach zaprasza w
najbliższą niedzielę 23 czerwca na XIV Festyn Parafialny
którego gościem specjalnym będzie kapela góralska Ciupaga.
Festyn odbędzie się na boisku sportowym obok orlika w
Gołkowicach Górnych. Start godzina 14.00.
W loteriach do wygrania między innymi samochód osobowy i 2000
zł.
Całkowity dochód z loterii zostanie przeznaczony na
budowę nowego kościoła.
Szczegółowy program na plakacie. WSTĘP WOLNY!!!!

23 czerwca 2019

[Krynica – Zdrój]: Piknik na
rozpoczęcie wakacji
Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju zaprasza w dniach 20 – 23
czerwca 2019 r. do Parku Nitribitta na Piknik rozpoczynający
wakacje oraz Jarmark Regionalny. Szczegółowy program na
plakacie.

20 – 23 czerwca 2019

Piknik Rodzinny z Książką na
Nowosądeckich Plantach
Stowarzyszenie A Posteriori zaprasza w najbliższą niedzielę 23
czerwca na nowosądeckie Planty gdzie odbędzie się rodzinny
Piknik z Książką. Od godziny 11.00 do 14.00 przy Nowosądeckiej
Małej Galerii książkę będzie można wymienić, poczytać a także
dobędą się warsztaty artystyczne, promocja albumu i spektakl
„Kopciuszek” w wykonaniu Teatru Nowego. Szczegółowy program na
plakacie.

23 czerwca 2019

[Łososina Dolna]: Przegląd
Folkloru Sądecczyzny
Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe MICHALCZOWA zaprasza do
Michalczowej gdzie na scenie plenerowej wystąpią najbardziej
znane i lubiane zespoły folklorystyczne i kapele z
Sądecczyzny. Konkurs muzyki, tańca i stroju ludowego będzie
okazją do zaprezentowania się najlepszej w naszym regionie 11
zespołów ludowych, a po rozdaniu nagród organizatorzy
zapraszają do wspólnej zabawy. Folklorystyczny Piknik Rodzinny
odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2019 r. Start godzina
15.00. Wstęp wolny.

23 czerwca 2019

Echo Trombity
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza do Miasteczka
Galicyjskiego (ul. Lwowska 226) na Finał 42. Małopolskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Prezentacje muzyczne
orkiestr, pokazy musztry oraz występy mażoretek będą się
odbywały od piątku 21 czerwca do niedzieli 23 czerwca 2019 r.
Szczegółowy program na plakacie. Na wszystkie koncerty wstęp
wolny.

21 – 23 czerwca 2019

[Barcice]: Supernova Festiwal
– Barcice 22 – 23 czerwca
2019
22 czerwca w Barciach odbędzie się wielkie otwarcie I edycji
SUPERNOVA FESTIVAL. Na scenie pojawią się prawdziwe GWIAZDY
muzyki elektronicznej, artyści znani i cenieni nie tylko na
polskiej scenie muzycznej.

Wydarzenie potrawa od 22 do 23 czerwca, a
w wiosce
festiwalowej czekać będą na Was nie tylko koncert ale także
świetne jedzenie, zimne piwo Budweiser oraz niezliczona ilość
atrakcji.
Szczegóły TUTAJ

22 – 23 czerwca 2019

Ciotka na Wydaniu – spektakl
na
zakończenie
sezonu
teatralnego!
Na zakończenie sezonu teatralnego! Wszyscy „ciotkomaniacy” z
pewnością będą zachwyceni!!! Teatr Nowy w Nowym Sączu zaprasza
już 23 czerwca o godzinie 18. 00 na scenę kameralną Teatru –
Jagiellońska 36! Rezerwacja: 508 723 986

23 czerwca 2018

Bezpieczne

Wakacje

2018

–

festyn inauguracyjny
W sobotę 23 czerwca na nowosądeckim rynku odbędzie się
inauguracja „Bezpiecznych Wakacji 2018”. W programie m. in.
trening z Ewą Chodakowską, trenerką fitness, Lefterisem
Kavoukisem, Danielem Żołkiem i Tomaszem Choińskim. O godz.
17.00 odbędzie się koncert z udziałem laureatów V Sądeckich
Konfrontacji Artystycznych Talentów – SKAT oraz zespołów i
solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Natomiast
o godz. 19.00 wystąpi zwyciężczyni 8. edycji The Voice of
Poland Marta Gałuszewska.
Ponadto w programie: zabawy dla dzieci i konkursy, loteria
fantowa , rodzinne konkurencje sportowo-sprawnościowe oraz
wiele innych atrakcji.

23 czerwca 2018

[Żegiestów/Piwniczna Zdrój]:
IV Mistrzostwa Polski SUP Na
Rzekach
Piwniczna
2018
Challenge
W najbliższą sobotę 23 czerwca w Piwnicznej Zdroju po raz
kolejny odbędą się Mistrzostwa Polski na Rzekach SUP. Program
poniżej.
PLAN DNIA

Start-Żegiestów-Zdrój, Łopata Polski
Meta-Plaża, Hotel Piwniczna SPA & Conference
godz. 8.45
Otwarcie biura zawodów, zapisy zawodników w Hotelu Piwniczna
SPA & Conference
*opłaty -20zł wpisowe (w tym transport na start oraz obiad)
*50zł koszt wypożyczenia sprzętu
godz. 9.30
Wyjazd zawodników na start do Żegiestowa (autobus + track do
transportu desek)
godz. 10.00
Śniadanie na trawie, Łopata Polski
Oficjalne przywitanie zawodników, odczytanie regulaminu,
spotkanie z sędzią
godz.10.20
Rozgrzewka dla zawodników, YogaSup na trawie – Emovere
Magdalena Żuber
godz. 11.00
Start zawodników w Żegiestowie -20 km Sup Challenge rzeka
Poprad
godz. 11.00
Strefa kibica przed Hotelem (Piwniczna-Zdrój) plaża, muzyka,
animacje dla dzieci
godz. 13.00
Otwarcie Baru na Patio nad Popradem
godz. 14.00-15.30
Grill nad Popradem (obiad dla zawodników)
godz. 16.00
2x Poprad Sprint
godz.18.00
Ogłoszenie wyników
godz. 18.00-20.00
Dj-Party nad Popradem
godz.20.00-02.00
Noc Saunowa Surferów w HedoniSpa (-50%
zawodników)
*więcej info na Hedoni SPA

dla

wszystkich

[Piwniczna
Zdrój]:
Nadpopradzkie Sobótki
Piwniczna Zdrój zaprasza w najbliższą sobotę 23 czerwca na
pole namiotowe przy ulicy Targowej gdzie odbędą się VI
Nadpopradzkie Sobótki oraz kolejna edycja Nadpopradzkiej
Szkoły Dawności. Szczegóły imprezy na plakatach.

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

