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Fot. Michał Szymajda

XXIV Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” rozpoczyna się w piątek 19 lipca i potrwa do

niedzieli 21 lipca. Koleje Mazowieckie uruchomią specjalny pociąg festiwalowy, dzięki któremu uczestnicy

imprezy będą mogli dojechać do Czeremchy.

W piątek o godz. 14:40 ze stacji Warszawa Wschodnia ruszy pociąg specjalny, który dowiezie uczestników

Festiwalu do Czeremchy (przyjazd o 16:58). Pociąg zatrzymuje się na następujących stacjach: Mińsk Mazowiecki

(15:08), Siedlce (15:38), Siemiatycze (16:17), Nurzec (16:36).  

W niedzielę pociąg wyruszy w podróż powrotną z Czeremchy o godz. 21:40 (przyjazd do Warszawy Wschodniej

o godz. 00:20). Uczestnicy Festiwalu nie płacą za przejazd. Szczegółowy rozkład jazdy pociągu jest dostępny na

stronie www.festiwalczeremcha.pl/jak_dojechac.  

Festiwal „Z wiejskiego podwórza” jest jedną z najlepszych imprez folkowych w Polsce, a jedyną tego typu na

Podlasiu. To nie tylko koncerty zespołów i pokazy sztuki ludowej, to także spektakle, warsztaty rękodzielnicze

,muzyczne, taneczne, kulinarne, wystawy, pokazy �lmów. Po raz czternasty w historii „Z wiejskiego podwórza”

odbędzie się konkurs kulinarny na potrawę regionalną z udziałem znanych polskich kucharzy: Joanny Kuroń,

Joanny Jakubiuk, Giena Mientkiewicza i Zbyszka Kmiecia.  

W Czeremsze zaprezentuje się blisko 12 zespołów muzycznych z Polski, Węgier, Burkina Faso, Rumunii i

Ukrainy. Piątkowe koncerty są dedykowane Puszczy Białowieskiej, a w programie imprezy, oprócz koncertów, są

konferencje, kiermasze z rękodziełem i specjałami kuchni regionalnych, a także warsztaty i spotkania z

twórcami.  
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Pełny program oraz pozostałe informacje dotyczące XXIII Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego

podwórza” dostępne są na stronie www.festiwalczeremcha.pl.  

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Gminny Ośrodek Kultury w

Czeremsze, a gospodarzem znany w Polsce zespół folkowy Czeremszyna. Partnerem wydarzenia są „Koleje

Mazowieckie – KM’ sp. z o.o.

 
 

 
 
  
 
 
 

Kongres Transportu Intermodalnego, który odbędzie się 4 września w Katowicach, stanie się miejscem dyskusji i

spotkań dla najważniejszych przedstawicieli branży logistycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem

obszaru Śląska. Podczas Kongresu eksperci, parlamentarzyści, reprezentanci władzy państwowej i samorządowej

oraz sfery biznesu i nauki, zmierzą się z bieżącymi potrzebami, problemami i wyzwaniami jakie stoją przed

dynamicznym rozwojem transportu intermodalnego w naszym kraju.  

Więcej informacji na stronie TOR Konferencje  

.
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KOMENTARZE WSZYSTKIE
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Więcej wydarzeń

Śledź nasze wiadomości:

Więcej ogłoszeń

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Paweł Rydzyński - ekspert

Do czego służy kolej regionalna. Czy
powinna zatrzymywać się wszędzie?

Tadeusz Syryjczyk - Partner w ZDG

TOR

Rock – Polregio – wagony. Jak
połączyć służbę publiczną z
ekonomią?

Michał Zięba - Radca Prawny, Partner

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
UE w sprawie opłaty peronowej.
Istotny również dla Polski

Ignacy Góra - Prezes Urzędu

Transportu Kolejowego

Monitoring wykroczeń na
przejazdach. Mandat może być
nieuchronny
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