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W programie koncerty, pokazy
taneczne, barwne korowody

wiadomości

Koncerty organowe
w Katedrze św. Jakuba

Folklor z całego świata w Olsztynie

W

Tradycyjną (od 1996 roku) inauguracją „Olsztyńskich Dni Folkloru” jest barwny korowód ulicami Olsztyna

W

yjątkowi, egzotyczni goście,
zespoły folklorystyczne z całego świata. To
folklor w pigułce i festiwal
obfitujący w wydarzenia.
W programie koncerty, pokazy taneczne, barwne korowody i przemarsze, konkursy
i zabawy. To także możliwość
poznania tańców ludowych
z różnych stron świata. Ba,
nawet możliwość nauki od

najlepszych, bo to znakomita
okazja, by zobaczyć mistrzów
folkloru w akcji. Występy egzotycznych gości z Peru czy
Indonezji co roku zachwycają
olsztyniaków i turystów.
Tradycyjną (od 1996 roku)
inauguracją „Olsztyńskich
Dni Folkloru” jest barwny
korowód ulicami Olsztyna.
Kulminacją Dni Folkloru,
obok koncertu zamknięcia,
jest Ogólnopolski Konkurs
Tańców Polskich. Tegoroczni

uczestnicy Dni Folkloru to zespoły ludowe z Beninu, Cypru,
Irlandii, Indonezji, Kanady,
Macedonii, Meksyku, Peru,
Serbii, Węgier, a także zespoły
z Polski: DZTL „Moraczewo”
(Rydzyno), ZL „Gniewkowianie” (Gniewkowo), ZPiT „Grajewianie” (Grajewo), ZPiT
„Ziemia Lisiecka” (Liszki),
ZPiT „Marynia” (Wronki),
ZPiT „Warmia” (Olsztyn),
PTT „Kujawiak” i „Piast” (Kanada/Edmonton).

Program 17 lipca o godz.
17:30 czeka nas korowód
ulicami starówki (trasa:
Wysoka Brama – Amfiteatr), o godz. 17:30 odbędzie
się koncert otwarcia. Wstęp
wolny. Występy gości z całego świata potrwają do 22
lipca. tradycyjnie odbędą
się koncerty towarzyszące, m.in. w Gietrzwałdzie
i Ostródzie.
KATARZYNA JANKÓW-MAZURKIEWICZ
k.jankow@naszolsztyniak.pl

tym roku Olsztyńskie
Koncerty Organowe
obchodzą 40-letni jubileusz. Usłyszymy artystów,
którzy goszczą tutaj od lat,
ale będą również ci, których
los zbiegł się z wieczorami
organowymi, co wpłynęło i na
program OKO. Pojawią się też
debiutanci. Każdy z artystów
zadedykuje coś festiwalowi,
nie zapominając o rocznicy
niepodległości. W niedzielę,
15 lipca w Katedrze wystąpi
z recitalem jeden z najbardziej znanych i cenionych organistów w Austrii Bernhard
Gfrerer. Jest profesorem tamtejszego konserwatorium, ale
także znamy go z koncertów
i nagrań na całym świecie.
Jest też jurorem konkursów
organowych. W programie
znajdą się dzieła organowe
Wolfganga Amadeusza Mozarta i transkrypcje jego utworów instrumentalnych, dokonane przez samego profesora.
W 40. OKO im. Feliksa
Nowowiejskiego nie zabraknie muzyki ich patrona, jak
również innych polskich
kompozytorów, także z racji
100-lecia odzyskania niepodległości. Zarazem orga-

nizatorzy starają się nawiązać
do historii samego festiwalu,
zapraszając znakomitych muzyków, którzy jego muzyczną tradycję współtworzyli.
Oczywiście, nie wyczerpuje
to bogactwa całej oferty na
ten sezon koncertowy, w której i koneserzy, i nowicjusze
z pewnością odnajdą coś
dla siebie.
Koncert 15 lipca, godz. 20
- Katedra św. Jakuba. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i olsztyńskie Koło SPAM.
Wstęp wolny.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Bieg Pstrąga i rodzinne atrakcje w Swaderkach
Sport || To kolejne święto pasjonatów sportu. Już 22 lipca w Swaderkach czeka nas KormoRun Bieg Pstrąga. Chcesz zmierzyć się z zawodnikami z Warmii i Mazur? Staw się na starcie! Są to kolejne zawody z cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur.
się zapisać też do 17 lipca
poprzez stronę internetową
www.projektigrzyska.pl

- młodzicy:
5 lat i młodsi ok. 200m,
- średniacy:
6 lat-10 lat ok. 400m,
- starszaki:
11 lat- 15 lat ok. 800 m.

Każdy uczestnik zawodów
mały czy duży może liczyć na
medal po przybiegnięciu na
metę, wodę, podpiwek oraz
posiłek regeneracyjny w postaci miejscowego specjału
zupy rybnej. W tym samym
dniu odbędą się jeszcze zawody biegowe na dystansie
ultra, czyli 50 km – „ULTRA
Trail Granicy Warmii i Mazur” oraz zawody rowerowe
„Rowerowe MTB Po Lesie
Mazurskim” wieńczące cały
cykl Rowerowe Grand Prix
Granicy Warmii i Mazur
2018. Na te zawody można

Fot: archiwum organizator

F

estiwal sportowy w Swaderkach z pewnością przyciągnie tych małych i dużych
miłośników aktywności. KormoRun Bieg Pstrąga z Nadleśnictwem Olsztynek odbywa się
w Swaderkach, malowniczo
położonej wiosce nad Jeziorem Maróz, w otoczeniu borów sosnowych. Są to kolejne
zawody z cyklu Grand Prix
Granicy Warmii i Mazur.
Zawodnicy będą mieli do pokonania 10 kilometrową trasę.
Aby wziąć udział w zawodach,
należy zapisać się do 17 lipca
wypełniając specjalny formularz znajdujący się na stronie
www.projektigrzysa.pl.
Oprócz biegu głównego,
którego start zaplanowany
jest na godzinę 12:00, odbędą
się też biegi dla dzieci. Odpowiednio na dystansie:

KormoRun Bieg Pstrąga 22 lipca

PROGRAM IMPREZY:
- godz. 6:30 - otwarcie Biura
Zawodów dla zawodników
ULTRA,
- godz. 7:20 - zamknięcie
Biura Zawodów dla zawodników
ULTRA,
- godz. 7:30 - start Biegu Ultra
50+km,
- godz. 10:00 - otwarcie Biura
Zawodów dla Biegu Głównego,
- godz. 11:45 - zamknięcie
Biura Zawodów dla Biegu
Głównego,
- godz. 11:55 - uroczyste powitanie zawodników,
- godz. 12:00 - start Biegu
Głównego na 10 km,
- godz. 12:30 - pierwszy
zawodnik

- godz. 13:30 - zamknięcie
trasy,
- godz. 13:35 - zamknięcie
Biura Zawodów dla Wyścigu
Rowerowego,
- godz. 13:40 - start Wyścigu
Rowerowego na 30 km,
- godz. 13:50 - zamknięcie Biura Zawodów na Biegi Dziecięce,
- godz. 14:00 - start Biegów
Dziecięcych (Kategorie D-1/D-2/D-3),
- godz. 14:30 - zakończenie
Biegów Dziecięcych,
- godz. 14:45 - pierwszy
zawodnik na mecie wyścigu
rowerowego,
- godz. 16:00 - zamknięcie
Trasy Wyścigu Rowerowego
oraz ULTRA,
- godz. 16:15 - dekoracja
- godz. 18:15 - zakończenie
imprezy.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

