
KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

LUBLIN 2020

*Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa daty poszczególnych wydarzeń mogą ulec 
zmianie. Bieżących informacji na temat danej imprezy należy szukać na stronie organizatora.

Orszak Trzech Króli
Lublin, 6 stycznia 2020

Radość, śpiew i barwne postacie! Jak co roku lubelskimi ulicami wyruszy Orszak Trzech Króli. 
Udajmy się w ślad za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem.

Więcej informacji: lublin.orszak.org

Zima w mieście
Lublin, 13 – 26 stycznia 2020

Zima w mieście to propozycja na interesujące, aktywne ferie w Lublinie. Tegoroczna edycja 
odbędzie się od 13 do 26 stycznia. W ofercie znajdą się pozycje dobrze znane oraz zupełne 
nowości. Nie ma szans na nudę!

Więcej informacji: lublin.eu
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Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”
Lublin, styczeń – czerwiec 2020

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza na czwartą edycję Festiwalu Scenografii i 
Kostiumów „Scena w budowie“. W programie interesujące wystawy, warsztaty, spotkania i 
spektakle.

Więcej informacji: spotkaniakultur.com

Cavaliada Lublin
Lublin, 30 stycznia – 2 lutego 2020

W ramach cyklu Cavaliada Tour przez cztery dni w Lublinie będzie można podziwiać zmagania 
budzących zachwyt koni i utalentowanych jeźdźców.

Więcej informacji: cavaliada.pl

Festiwal Danuty Szaflarskiej "Śleboda / Danutka"
Lublin, 5 – 9 lutego 2020

„Śleboda / Danutka” to jedno z najmłodszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Inspiracją do 
utworzenia festiwalu była uwielbiana przez pokolenia Danuta Szaflarska a także jej serdeczne 
związki z Teatrem Starym. W czasie wydarzenia Lublin odwiedzi liczne grono ludzi kultury, 
znanych z pierwszych stron gazet. W ramach festiwalu zostanie wręczona nagroda Gong Danutki. 
Zeszłorocznym, pierwszym w historii laureatem festiwalowej nagrody został Janusz Gajos.

Więcej informacji: facebook.com

Zoo Park. Lubelska Wystawa Zoologiczna
Lublin, 22 – 23 lutego 2020

Tysiące zwierzaków pod jednym dachem, czyli startuje kolejna edycja Wystawy Zoo Park. Dzieci, 
dorośli, miłośnicy-amatorzy i profesjonalni hodowcy – z pewnością wszyscy miło spędzą czas w 
trakcie dwudniowej wystawy. Na zwiedzających czekają różnorodne gatunki zwierząt, od tych 
rodzimych po egzotyczne. Będzie można zaopatrzyć się w przydatne akcesoria czy porozmawiać ze
znawcami tematu.

Więcej informacji: zoopark.targi.lublin.pl

Festiwal Globtroterów - Dookoła świata
Lublin, 6 - 8 marca 2020

Podróże bliskie i dalekie to dla wielu okazja do spełniania marzeń czy wręcz sposób na życie. 
Podczas lubelskiego Festiwalu Globtroterów będziemy mieć okazję posłuchać historii tych, którzy 
odwiedzili najdalsze zakątki globu. Być może znajdziecie tam inspiracje dla własnych wojaży!

Więcej informacji: facebook.com
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Lubelskie Dni Fotografii 
Lublin, 12 – 13 marca 2020 

Zdjęcie to ulotny świat zatrzymany w czasie, chwila zachowana na zawsze. Weź udział w 
Lubelskich Dniach Fotografii organizowanych rokrocznie w ACK Chatka Żaka i poznaj wybitnych 
artystów fotografików, weź udział w warsztatach i zaznajom się z nowinkami technicznymi. 

Więcej informacji: umcs.pl   

Wielokulturowy Lublin
Lublin, 12 – 14 czerwca 2020

Poznajmy kulturę, zwyczaje i tradycje osób z krajów dalekich i bliskich, które postanowiły związać 
swoje życie z Lublinem. Wielokulturowy Lublin skupia się nie tylko na mniejszościach 
narodowych czy etnicznych, ale także religijnych oraz wyznaniowych.

Więcej informacji: facebook.com/wielokulturowylublin

Media World Cup 2020
lubelskie, 17 – 21 czerwca 2020

Media World Cup Series to impreza, w której udział biorą dziennikarze - miłośnicy sportów 
rowerowych. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się ponownie na Lubelszczyźnie, a uczestnicy z 
całego świata będą mieli okazję doświadczyć piękna naszego regionu.

Więcej informacji: activetime.mwcup.eu

Noc Św. Jana
Lublin, czerwiec 2020*

Noc, w czasie której światło wygrywa z ciemnością, magia miesza się z wiarą a kwiat paproci 
obdarza dobrobytem tych szczęśliwców, którzy go odnajdą. Wszyscy ciekawi dawnych wierzeń i 
zwyczajów Nocy Świętojańskiej powinni przybyć do lubelskiego skansenu i dać się zauroczyć 
czarowi ognia, wody i lata.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Festiwal "Dźwięki słów"
Lublin, czerwiec 2020*

Muzyczno - teatralna mozaika, czyli czas na kolejną edycję Festiwalu Dźwięki Słów. W programie 
recitale aktorskie i spektakle muzyczne.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: dzwiekislow.pl
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Sezon Lublin 2020
Lublin, 3 – 11 lipca 2020

Sezon Lublin to cykl imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych zorganizowanych specjalnie 
na inaugurację letniego sezonu turystycznego w Lublinie.

Więcej informacji: sezon.lublin.eu 

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka
lubelskie, 8 – 12 lipca 2020

Folklor w najlepszym wydaniu. Zespoły z różnych zakątków świata przybywają do województwa 
lubelskiego, aby zaprezentować rodzimą tradycję ludową. W tym roku przypada jubileuszowa, 
trzydziesta piąta edycja kultowego wydarzenia.

Więcej informacji: zpit.lublin.pl

XXIII Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny
Bychawa | Dys | Borzechów | Lublin, 9 – 12 lipca 2020

Kolarskie pary w wyścigu po zwycięski laur.

Więcej informacji: pzkol.pl

Festiwal Śladami Singera
lubelskie, lipiec 2020*

Artyści z różnych krajów wędrują po lubelskich miejscowościach znanych czytelnikom Isaaca 
Singera. Prezentują swoją twórczość nawiązując do dzieł słynnego noblisty i historii odwiedzanych 
miejsc.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: teatrnn.pl

Urban Highline Festival
Lublin, 22 – 26 lipca 2020

Spacer na linie wśród staromiejskich dachów? Czemu nie! Lublin zaprasza na kolejną edycję Urban
Highline Festival. Sportowcy z różnych zakątków świata zachwycą mieszkańców i turystów 
koziego grodu niebywałą zręcznością i niezwykłą odwagą.

Więcej informacji: facebook.com
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Centralny Plac Zabaw
Lublin, 25 lipca – 30 sierpnia 2020

Kolejna edycja Centralnego Placu Zabaw. Od 25 lipca aż do 30 sierpnia odbędą się liczne 
wydarzenia takie jak warsztaty, konkursy czy pokazy. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Centralny Plac Zabaw to nie tylko lekarstwo na nudę, również szansa na rozwój i znalezienie 
nowych pasji.

Więcej informacji: facebook.com

Odpust na Matki Boskiej Zielnej
Lublin, 15 sierpnia 2020

Prawdziwy odpust w lubelskim skansenie. Kolorowe kramy wypełnione świecidełkami, zabawkami
czy smakołykami. Połączenie współczesnych obchodów z ukazaniem tradycji ludowej.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Jarmark Jagielloński
Lublin, 21 – 23 sierpnia 2020

Olbrzymia złota kura przemierzająca wąskie uliczki Starego Miasta, kolorowe stragany kuszące 
rękodzielniczymi cudeńkami, regionalne smaki, koncerty i wieczorne potańcówki – to tylko 
niektóre z atrakcji Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie.

Więcej informacji: jarmarkjagiellonski.pl

Wschód Kultury – Inne brzmienia
Lublin, 3 – 6 września 2020

Festiwal, który ukazuje nietuzinkowe oblicze świata muzyki oraz innych dziedzin sztuki.

Więcej informacji: innebrzmienia.eu

Europejski Festiwal Smaku
Lublin, 7 – 13 września 2020

Festiwal, dzięki któremu nie przemierzając setek kilometrów można poznać różnorodne smaki 
Europy. Imprezie towarzyszą koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. Motywem 
przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu będzie Belgia.

Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl
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Festiwal Sztuki w Przestani Publicznej "Otwarte Miasto"
Lublin, 11 września – 9 października 2020

Już po raz dwunasty na lubelskich ulicach zagości sztuka współczesna. Miejski krajobraz zostanie 
wzbogacony o różnorodne instalacje artystyczne. W sąsiedztwie zabytków architektury pojawią się 
prace współczesnych artystów. Centrum Lublina zamieni się w swoistą galerię sztuki. To trzeba 
zobaczyć!

Więcej informacji: opencity.pl

Noc Kultury
Lublin, jesień 2020*

Co roku Lublin proponuje niepowtarzalne wydarzenie – Noc Kultury. Ten cykliczny projekt 
zaskakuje swoim rozmachem i dynamiką oraz ujawnia olbrzymi potencjał kulturalny miasta.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: nockultury.pl

Carnaval Sztukmistrzów
Lublin, jesień 2020*

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku, którego 
sceną jest przestrzeń miasta. W różnych miejscach Lublina można spotkać buskerów - ulicznych 
performerów, muzyków, żonglerów, ekwilibrystów, kuglarzy.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: sztukmistrze.eu

Pajdokracja
Lublin, 28 września – 7 października 2020

Najmłodsi szturmują Centrum Kultury. Przed nami trzecia edycja Festiwalu Sztuki Sensorycznej 
dla Dzieci.

Więcej informacji: ck.lublin.pl

Konfrontacje Teatralne
Lublin, 8 – 18 października 2020

W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralnych, które 
przedstawiają nowy sposób rozumienia teatru. Konfrontacje Teatralne to także szereg imprez 
towarzyszących - m.in. cykl filmowy, koncerty, wystawy oraz spotkania i debaty z twórcami.

Więcej informacji: konfrontacje.pl
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Chatka Blues Festival
Lublin, 9 – 10 października 2020

Chatka Blues Festiwal to jeden z ciekawszych bluesowych festiwali we wschodniej Polsce. 
Dotychczas na imprezie występowało wielu znakomitych wykonawców z Polski i z zagranicy, 
m.in.: Carlos Johnson (USA), Alvon Johnson Band (USA), Max Vatutin Trio (Ukraina), Magda 
Piskorczyk, Hoo Doo Band, Schau Pau Acoustic Blues, JJ Band czy Gienek Loska Band.

Więcej informacji: chatkablues.pl

Zoo Park. Lubelska Wystawa Zoologiczna
Lublin, 10 – 11 października 2020

Arka Noego w środku Lublina? Przed nami kolejna odsłona Lubelskiej Wystawy Zoologicznej – 
Zoo Park.

Więcej informacji: zoopark.targi.lublin.pl

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia
Lublin, 6 – 8 listopada 2020

Czy można wyobrazić sobie jesień w Lublinie bez Festiwalu Bakcynalia? Oczywiście, że nie. W 
tym roku odbędzie się trzydziesta czwarta edycja wydarzenia. Przed nami trzy dni poświęcone 
piosence i podróżom.

Więcej informacji: facebook.com/bakcynalia

Festiwal Fantastyki Falkon
Lublin, 6 – 8 listopada 2020

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich miłośników fantastyki. Zapowiada się 
FANTASTYcznie!

Więcej informacji: facebook.com/festiwal.falkon

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca
Lublin, 10 – 15 listopada 2020

Jeden z najbardziej renomowanych festiwali tańca w Europie. Ideą Festiwalu jest wzajemne 
poznanie i wymiana doświadczeń oraz inspiracja odmiennością kulturową pomiędzy Polską i 
krajami Europy Środkowo -Wschodniej, Europy Zachodniej i innymi częściami świata.

Więcej informacji: mstt.pl
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Lubelski Festiwal Filmowy
Lublin, 20 – 28 listopada 2020

Doskonałe wieści dla miłośników autorskiego kina niezależnego. Na koniec listopada zaplanowano 
kolejną odsłonę Lubelskiego Festiwalu Filmowego (dawniej Złote Mrówkojady).

Więcej informacji: lff.lublin.pl

Metamorfozy Sentymentalne
Lublin, 27 – 29 listopada 2020 

Przed nami kolejna edycja Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego. 

Więcej informacji: metamorfozysentymentalne.pl 

Splat!FilmFest
Lublin, 7 – 13 grudnia 2020

Lubicie się bać? Splat!FilmFest to propozycja dla fanów horrorów. W programie pokazy filmów, 
wykłady, a także spotkania z twórcami.

Więcej informacji: splatfilmfest.com

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe“
Lublin, 10 – 13 grudnia 2020

Grudniowe spotkania z kulturą ludową. W programie konferencje, warsztaty, koncerty i wiele 
innych atrakcji.

Więcej informacji: mikolajki.folk.pl

Festiwal Jazz Bez
Lublin, grudzień 2020*

Jazz Bez nie ogranicza się do scen tylko jednego miasta a nawet kraju. Ten niezwykły festiwal 
jazzowy obejmuje swoimi zasięgiem miasta polskie oraz ukraińskie.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce.

Więcej informacji: facebook.com/jazzbezwlublinie

Lublin Jazz Festival
Lublin, grudzień 2020*

Jazz na najwyższym światowym poziomie nada miastu niepowtarzalny klimat już w grudniu.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: lublinjazz.pl

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, 2020 / www.lublintravel.pl

http://lublinjazz.pl/
https://www.facebook.com/JazzBezwLublinie/
http://www.mikolajki.folk.pl/
http://www.splatfilmfest.com/
http://www.metamorfozysentymentalne.pl/index.html
http://lff.lublin.pl/pl/


Festiwal Bożego Narodzenia
Lublin, grudzień 2020 – styczeń 2021*

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy bożonarodzeniowej szopki, miejskiej choinki oraz 
pięknych, świątecznych iluminacji. Jak każdego roku złożymy sobie życzenia podczas Wigilii 
Starego Miasta. W programie Festiwalu znajdziemy wiele ciekawych wydarzeń, takich jak 
świąteczne warsztaty, koncerty czy konkursy.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: lublin.eu

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody
Lublin 2020*

Festiwal ukazujący wszystkie oblicza muzyki. Od muzyki tradycyjnej, poprzez klasyczną aż do 
współczesnej. To trzeba usłyszeć!
*termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: kody-festiwal.pl

Międzynarodowy Festiwal Renesansu
Lublin 2020*

Na te kilka dni przeniesiemy się w przeszłość - aż do Złotego Wieku Lublina!
*termin wydarzenia zostanie podany wkrótce.

Więcej informacji: belriguardo.pl/festiwal-renesansu
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