
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 

Jana Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 
 

25. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR 

 

1. Korowód zespołów i koncert inauguracyjny 25. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

ŚWIĘTO DZIECI GÓR   

Zgodnie z wieloletnią tradycją barwny korowód wszystkich uczestników festiwalu przejdzie ulicami Nowego Sącza. Wieczorem 

natomiast mali górale z całego świata dadzą niezapomniany popis swoich umiejętności podczas koncertu inauguracyjnego. 

 

23 lipca 2017, godz. 19.30, ul. Barska - Rynek w Nowym Sączu, godz. 20.00, Rynek w Nowym Sączu 

Odpłatność: . 5 zł - koncert inauguracyjny (miejsca siedzące)  sprzedaż biletów:   17 - 22 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 

3  23 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 3, od godz. 11.00 do 16.00 i w Rynku od godz. 18.00 do 20.00 

 

2. Prezentacja zespołów uczestniczących w dniu narodowym   

Główną zasadą festiwalu jest „uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Od samego początku istnienia 

Święta Dzieci Gór uczestnicy festiwalu (6 zespołów polskich i 6 zagranicznych) są łączeni w pary kamrackie. Od 2016 roku 

organizatorzy zapraszają na festiwal 7 zespołów zagranicznych. Dzieci wspólnie biorą udział w koncertach i imprezach 

towarzyszących, co stwarza im możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej 

bezpośrednich kontaktów. Każda para zespołów ma swój &quot;dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu 

zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni. 

 

23 - 30 lipca 2017, godz. 11.00, Rynek w Nowym Sączu oraz godz. 19.00, hala widowiskowa MOSiR w Nowym Sączu   

Odpłatność: godz. 11.00: brak opłat, godz. 19.00: bilet - 2 zł, karnet - 15 zł  sprzedaż biletów:   17 - 22 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, 

ul. Długosza 3   24 - 30 lipca w kasie MCK SOKÓŁ, ul. Długosza 3 do godz. 16.00  24 - 30 lipca w Hali MOSiR, ul. Nadbrzeżna 

34 od godz. 17.00 do 19.00   

 

3. „Tradycyjne zabawki i zabawy dziecięce” - wystawa  

Wystawa tradycyjnej zabawki ludowej prezentuje zbiory Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, będące efektem 

kilkunastu edycji Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną. Prezentowane na niej małe dzieła sztuki opatrzone są 

fotografiami tradycyjnych zabaw, w wykonaniu dziecięcych zespołów regionalnych.   

7 lipca - 6 sierpnia 2017, Galeria SOKÓŁ   

Odpłatność: brak opłat 

 

4. Kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego   

Zespoły, które w danym dniu będą miały swój dzień narodowy, zaprezentują kulturę swojego kraju i regionu w różnych, wybranych 

przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.). 

 

24 - 30 lipca 2017, godz. 18.00 - 21.00, plac przed halą MOSiR w Nowym Sączu 

Odpłatność: brak opłat 

 

5. Warsztaty etnodizajnu “LoveLudove!” 

Zajęcia mają na celu pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu, przybliżenie uczestnikom sekretów rzemiosła 

artystycznego, a przede wszystkim porównanie tych kwestii ze współczesnym rękodziełem oraz masową produkcją przedmiotów, 

również w stylu ludowym. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał okazję stworzyć własny folkowy wzór i ozdobić nim przedmioty 

użytkowe wykorzystując tradycyjne materiały i techniki. 

 

24 - 30 lipca 2017, 12.00 - 14.00, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 

 



Odpłatność: brak opłat 

 

Dla: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy 

 

Zapisy: brak zapisów 

 

Kontakt: 

www.mcksokol.pl, www.swietodziecigor.pl 

tel. 18 448 26 56 

 

 

 

http://www.swietodziecigor.pl/

