
18.08 / 20.00
Pasjonatta – potańcówka
Zespół powstał w 2012 roku przy Domu Kultury Ruta 
w Lublinie. Skupia osoby, których pasją jest muzyka, taniec 
i śpiew. Nie będzie przesadą stwierdzić, że to zespół do tańca 
i do różańca, gdyż doskonale sprawdza się zarówno na kon-
certach i potańcówkach w repertuarze rozrywkowym, jak i przy 
wykonaniu pieśni religijnych.

19.08 / 20.00
Paul Kwitek / Freenology
Freenology to elektryczne, instrumentalne trio z Lublina. Ich 
muzyka jest syntezą wielu różnych wpływów: energia i moc 
rockowych riffów, beaty i sample przywodzące na myśl muzykę 
elektroniczną i hip-hop, improwizację i harmonię rodem 
z jazzu oraz taneczne rytmy i wpływy ludowe. Paul Kwitek 
to urodzony w Lublinie kompozytor i producent muzyczny. 
Łączy wiele wpływów z pogranicza muzyki elektronicznej, 
etnicznej i atmosferycznej. Występuje z Gregiem 
Novackim, wykonując ambient 
zawierający w sobie elektronikę 
i muzykę akustyczną.

24.08 / 20.00
Lublin Street Band
Szalona, dziesięcioosobowa 
orkiestra zarażająca pozytyw-
ną dawką jazzowo-funkowej 
energii. Zespół występuje 
zarówno w wersji unplagged 
jako orkiestra uliczna oraz w 
pełnym brzmieniu scenicznym ze 
wzbogaconą sekcją rytmiczną i for-
tepianem. Jazz, funk, szalone impro-
wizacje, autorskie kompozycje i zupełnie 
nowe aranżacje standardów jazzowych i numerów znanych 
z filmów gangsterskich w zawodowym wykonaniu to najmoc-
niejsze strony bandu.

25.08 / 20.00
Standard Brass Band
Orkiestra występuje głównie na terenie Lubelszczyzny, chociaż 
ma też na swoim koncie artystyczne podróże po kraju. Dla 
wzbogacenia brzmienia grupy na koncerty zapraszany bywa 
kwartet smyczkowy Teatru Muzycznego w Lublinie. Repertuar 
bandu obejmuje przeboje polskiej i światowej muzyki rozryw-
kowej, znane tematy filmowe oraz standardy muzyki jazzowej.

26.08 / 20.30
Salsoteka
Impreza w rytmach karaibskich, czyli salsoteka na świeżym 
powietrzu. Zaczynamy od bezpłatnej nauki tańca i animacji 
dla każdego. W trakcie imprezy można będzie potańczyć salsę, 
bachatę, kizombę i wiele innych. Radzimy zabrać ze sobą 
wygodne obuwie. Grać będzie DJ Tofifi.

10.08 / 20.00
Daisy Chute and Cerian / The Pau
Pochodząca z Edynburga, uwielbiająca banjo piosenkarka 
folkowa i multi-instrumentalistka Daisy Chute, po zakończeniu 
współpracy z nagrodzonym platynową płytą zespołem 
All Angels, pracuje nad debiutanckim albumem. Cerian to lon-
dyńska piosenkarka i multi-instrumentalistka funkcjonująca 
w przestrzeni muzycznej gdzieś pomiędzy Kate Bush, Joni 
Mitchell i London Grammar. The Pau w autorskich kompozycjach 
sama gra na wszystkich instrumentach. Na koncertach występu-
je z gitarą, a bity odtwarza z telefonu komórkowego. Muzyka 
The Pau to połączenie gitarowych riffów i połamanych rytmów.

11.08 / 20.00
Czarne Lwy z Przedmieścia
Prawdziwy, akustyczny wehikuł czasu zabierający słuchaczy 
na potańcówkę w lata 60. i 70. Znana i uwielbiana z występów 
na Moście Kultury lubelska kapela Czarne 
Lwy z Przedmieścia to zespół, który grając 
jazzującą, stylową muzykę, wprawiał 
most w wibracje i nie pozwalał niko-
mu usiedzieć na miejscu, zacierając 
jednocześnie jakiekolwiek granice 
wieku czy gustu odbiorców.

12.08 / 20.00
Balladyna flamenca – 
spektakl taneczny 
Fabuła spektaklu oparta jest na dramacie Juliusza Słowackie-
go „Balladyna”. Co ma wspólnego jeden z najwspanialszych 
polskich dramatów i gorące andaluzyjskie rytmy? Chociaż akcja 
„Balladyny” rozgrywa się nad jeziorem Gopło, jej motorem są 
iście hiszpańskie namiętności, które prowadzą do zbrodni. Różne 
palo flamenco podkreślają nastrój poszczególnych scen i oddają 
charakter utworu. 

17.08 / 20.00
Floson i Urbanski
Urbanski to producent muzyczny, DJ, kompozytor, współtwórca 
cenionego projektu Rysy. Autor muzyki do serialu „Ultraviolet” 
w reżyserii Jana Komasy. 
W studio współpracował m.in. z Natalią 
Nykiel, Wojtkiem Mazolewskim 
i Justyną Święs. Na scenie 
występował m.in. z Zbigniewem 
Wodeckim, Katarzyną 
Nosowską, Miuoshem 
i Piotrem Ziołą. 
Floson to solowy projekt Bo-
rysa Kunkiewicz, producenta 
i wokalisty znanego z takich 
projektów jak Stonkatank, 
Suumoo czy Flemings. 
„Ta muzyka to patyna z czasów 
młodości naszych rodziców, 
połączona z elektronicznym 
pulsem obecnego 
pokolenia.”

Koncerty:

3.08 / 20.00
Jarząbek-Jurkiewicz – piosenki Jaromira 
Nohavicy
Na koncertach Adam i Jarek tworzą klimaty niepowtarzalne, coś 
między Petersburgiem, Cieszynem, Ostrawą a Lublinem. Przed-
stawione wersje utworów Jaromira Nohavicy nie są oczywiste, 
wykonawcy nie próbują naśladować, ich aranżacje są przemyśla-
ne, energetyczne, z „pazurem”.

4.08 / 20.00
Maciejowa kapela 
– potańcówka
W repertuarze Kapeli znajdują 
się przede wszystkim szlagiery 
miejskiego folkloru z dwudzie-
stolecia międzywojennego, 
takie jak: „Teraz jest wojna”, 
„U cioci na imieninach”, „Tylko 
we Lwowie”, „Bal na Gnojnej”, 
„Bal u Weteranów” czy „Chodź na 
Pragę”. W ich wykonaniu usłyszeć 
można również piosenki kabaretowe, 
ludowe, wojskowe i tradycyjne.

5.08 / 20.00
Death Naturath / Eraserhead / Progizer
Death Naturath, do dziś eksperymentując z dźwiękami, pozostaje 
wierny idei tworzenia muzyki metalowej czy rock-metalowej, 
zarówno w jej klasycznych, jak i alternatywnych odsłonach. 
Lubelski zespół Eraserhead gra mieszankę hard rocka, heavy 
metalu, stonera, trash metalu z elementami punk rocka. 
Zespół Progizer po kilku burzliwych próbach postawił na mu-
zykę rockową, opierającą się na mocnych riffach gitar i energe-
tyczny twardym wokalu.

26.08 / 19.00
75. urodziny Tadeusza Nalepy z zespołem 
J.J. Band
Zespół J.J. Band to jedna z najlepszych grup bluesowych 
w Polsce. Czytelnicy pisma „Twój Blues” trzykrotnie uznali go 
za zespół roku. Gitarzysta Jacek Jaguś czterokrotnie był uznany 
za najlepszego gitarzystę bluesowego w Polsce, natomiast 
Bartosz „Boruta” Łęczycki po raz piąty zdobył tytuł najlepszego 
harmonijkarza. Podczas koncertu zespół zaprezentuje wyjąt-
kowe aranżacje utworów pochodzących z wczesnego okresu 
działalności Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout.

31.08 / 20.00
Mohipisian
Synteza rockowej alternatywy z nutką psychodelii a'la lata 60. 
Muzycy, pozostając wierni korzeniom rock'n'rolla, przefiltrowują 
swoją twórczość przez wszystko co wartościowe we współcze-
snej, szeroko rozumianej muzyce alternatywnej.

1.09 / 20.00
Backbeat
Wybitni specjaliści od rozkręcania szalonych imprez z praw-
dziwym rock'n'rollem w roli głównej, którzy z grania coverów 
uczynili prawdziwą sztukę. Grupa ma na swoim koncie nie 
tylko setki koncertów w kraju i za granicą, ale również festiwa-
lowe laury (Węgorzewo Rock Festiwal 2008), uznanie krytyków 
i dziennikarzy muzycznych, a także przychylność publiczności, 
zachwyconej żywiołowymi występami. 

2.09 / 20.00
DżangoBango
Magia rytmu, barwność improwizacji, cygańska wolność 
i radość życia, a wszystko przyprawione szczyptą szaleństwa. 
Zespół prawdopodobnie nigdy by nie powstał, gdyby nie Djan-
go Reinhardt, niedościgniony mistrz Gipsy Jazz. To fascynacja 
jego sztuką połączyła drogi lubelskich Romów i Polaków, lubią-
cych dobrą muzykę i zabawę. W repertuarze zespołu usłyszeć 
możemy nie tylko standardy jazzowe, ale także romanse cygań-
skie, rumby flamenco czy tanga argentyńskie.



Most Kultury / sierpień / wrzesień 

2.08.2018 / czwartek
17.00 – Trele morele – warsztaty radiowe
18.00 – Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży – warsztaty

3.08.2018 / piątek
20.00 – Jarząbek/Jurkiewicz – piosenki Jaromira Nohavicy – koncert

4.08.2018 / sobota
11.30 – Sztuka w pralce – warsztaty plastyczne
12.30 – Gotowanie na dywanie – warsztaty kulinarne
20.00 – Maciejowa kapela – potańcówka

5.08.2018 / niedziela 
16.00 – Piknik Smakosza – warsztaty kulinarne
16.00 – Warsztaty komiksowe
20.00 – Death Naturath / Eraserhead / Progizer – koncert

9.08.2018 / czwartek
17.00 – Trele morele – warsztaty radiowe

10.08.2018 / piątek
16.00 – Otwarte warsztaty szachowe
20.00 – Daisy Chute and Cerian / The Pau – koncert

11.08.2018 / sobota
11.00 – Sztuka w pralce – warsztaty plastyczne
12.30 – Gotowanie na dywanie – warsztaty kulinarne
20.00 – Czarne Lwy z Przedmieścia – koncert

12.08.2018 / niedziela
10.00 – Las w słoiku – warsztaty ogrodnicze
16.00 – Warsztaty komiksowe
20.00 – Balladyna flamenca – spektakl taneczny

16.08.2018 / czwartek
17.00 – Trele morele – warsztaty radiowe

17.08.2018 / piątek
16.00 – Otwarte warsztaty szachowe
20.00 – Floson i Urbanski – koncert

18.08.2018 / sobota
10.00 – Planszówki – warsztaty
11.00 – Sztuka w pralce – warsztaty plastyczne
12.30 – Gotowanie na dywanie – warsztaty kulinarne
20.00 – Pasjonatta – potańcówka

19.08.2018 / niedziela
16.00 – Warsztaty komiksowe
19.30 – Fotografia koncertowa – warsztaty 
20.00 – Paul Kwitek / Freenology – koncert

23.08.2018 / czwartek
17.00 – Trele morele – warsztaty radiowe

24.08.2018 / piątek
16.00 – Otwarte warsztaty szachowe
20.00 – Lublin Street Band – koncert

25.08.2018 / sobota
11.00 – Sztuka w pralce – warsztaty plastyczne
12.00 – Fotografia Komórkowa – warsztaty 
12.30 – Gotowanie na dywanie – warsztaty kulinarne
20.00 – Standard Brass Band – koncert

26.08.2018 / niedziela
12.00 – Warsztaty składania lampy Kropla
12.00 – Fotografia komórkowa – warsztaty 
19.00 – 75. urodziny Tadeusza Nalepy z zespołem J.J. Band – koncert
19.30 – Fotografia koncertowa – warsztaty
20.30 – Salsoteka

30.08.2018 / czwartek
17.00 – Trele morele – warsztaty radiowe
20.00 – Tango Argentyńskie Milonga – warsztaty taneczne

31.08.2018 / piątek
16.00 – Otwarte warsztaty szachowe
20.00 – Mohipisian – koncert

1.09.2018 / sobota
20.00 – Backbeat – koncert

2.09.2018 / niedziela
20.00 – DżangoBango – koncert

10, 17, 24, 31.08 / 16.00
Otwarte warsztaty szachowe
Warsztaty Szachowe połączone z Cyklem Turniejów Szachowych dla 
wszystkich chętnych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności, 
a także sprawdzić się podczas walki na żywo z różnymi przeciwnika-
mi. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych – szachy łączą pokolenia. 
prowadzący: Zbigniew Pyda. Wstęp wolny.

12.08 / 10.00
Las w słoiku – warsztaty ogrodnicze
Czy można zamknąć naturę w słoiku? Czy rośliny nadal będą oddy-
chać, rosnąć, rozmnażać się, porozumiewać się między sobą? Tak 
naprawdę z przyrodą nigdy nic nie wiadomo na pewno, ale podczas 
warsztatu oprócz stworzenia własnego ogrodu w słoiku spróbujemy 
odpowiedzieć na te pytania. 
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadząca: Magdalena Zaworska

18.08 / 10.00
Planszówki
Na „Moście Gier Planszowych” znajdziesz mnóstwo gier, prawdziwe 
emocje i niezapomniane wrażenia. Specjalnie dla rodzin przygotowa-
liśmy atrakcyjny program dostosowany do potrzeb zarówno wytraw-
nych graczy, jak i początkujących, więc jeśli chcecie przyjść ze swoimi 
pociechami, też znajdziecie grę dla siebie. Wstęp wolny.

19, 26.08 / 19.30
Fotografia koncertowa
Lubisz robić zdjęcia? Nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki? Zapra-
szamy na Most Kultury na praktyczną naukę fotografii koncertowej, 
którą poprowadzi Lubelska Szkoła Fotografii. Podczas spotkania 
dowiesz się w praktyce, na co bezwzględnie należy zwrócić uwagę 
i jak unikać najczęściej popełnianych błędów.
zapisy: MostKultury2018@lsfoto.pl, w treści prosimy o podanie 
imienia, nazwiska i numeru telefonu; temat wiadomości: warsztaty 
fotografii koncertowej. 

25, 26.08 / 12.00
Fotografia komórkowa
Każdy robi zdjęcia telefonem. Chciałbyś robić je lepiej? Przyjdź na 
warsztaty fotografii komórkowej na Moście Kultury. Wykładowca 
Lubelskiej Szkoły Fotografii nauczy Cię, jak to osiągnąć. Dzięki kilku 
trikom dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości swojego 
niepozornego aparatu. 
zapisy: MostKultury2018@lsfoto.pl, w treści prosimy o podanie 
imienia, nazwiska i numeru telefonu; temat wiadomości: fotografia 
komórkowa.

26.08 / 12.00
Warsztaty składania lampy Kropla
Zapraszamy na warsztaty składania lamp origami, które w całości po-
wstaną z niezwykłych, ekologicznych papierów. Efektem warsztatów 
będą własnoręcznie wykonane, kolorowe lampy, które ozdobią Wasze 
wnętrza i nadadzą im wyjątkowego charakteru. Warsztat potrwa 3 
godziny, zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia. Warsztat jest 
odpowiedni dla osób początkujących. 
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadząca: Magdalena Rukasz

30.08 / 20.00
Tango Argentyńskie Milonga – warsztaty taneczne
Szkoła tańca Tango-Lublin.pl zaprasza wszystkich miłośników tanga 
argentyńskiego i osoby nietańczące na wspólne spędzanie wieczoru 
w dobrej atmosferze z krótką lekcją nauki bez limitów wiekowych 
oraz pokazami na scenie. Wstęp wolny.

2, 9, 16, 23, 30.08 / 17.00
Trele morele
Podczas warsztatów dzieci poznają tajniki pracy dziennikarza radio-
wego. Uczestnicy nauczą się m.in. przeprowadzać sondy, wywiady czy 
tworzyć proste słuchowiska. Prace zostaną zarejestrowane przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu radiowego. Nagrania trafią do rodziców, 
a najciekawsze z nich pojawi się na antenie Radia Centrum. 

2.08 – Jak zostać radiowcem?
9.08 – Sonda, czyli co?
16.08 – Wywiad radiowy w pięć minut (nie) gotowy
23.08 – Co, gdzie, kiedy i po co – zapowiedź radiowa 
30.08 – Teatr w radiu – to możliwe? Tworzymy słuchowisko
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadząca: Aleksandra Cieślik

2.08 / 18.00
Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
Oryginalne zajęcia taneczne zdradzające tajniki dancehallu, odzna-
czającego się żywiołową i dynamiczną muzyką. W trakcie warsztatów 
poznamy jamajską kulturę i różnorodność kroków dancehall. Warsztaty 
poprowadzi finalistka mistrzostw Slavic Dancehall Queen 2015, 
laureatka programu „Got to dance”, Katarzyna Kuwałek-Rudnik. 
Wstęp wolny.

4, 11, 18, 25.08 / 11.30
Sztuka w pralce
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat, które chcą czegoś więcej, niż umieć 
odróżnić „Słoneczniki” Van Gogha od Wenus z Milo. Uczestnicy podczas 
prezentacji poznają epokę, styl, dzieło i twórcę oraz tworzą własne pra-
ce. Potem wcielają się w kuratorów, krytyków, kolekcjonerów, by znaleźć 
swój styl i być świadomym odbiorcą sztuki. 
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadząca: Kamila Czosnyk

4, 11, 18, 25.08 / 12.30
Gotowanie na dywanie
Cykl cotygodniowych rodzinnych warsztatów kulinarnych, podczas któ-
rych dowiemy się, jak zrobić land art na talerzu, co malowałby Pollock, 
gdyby był kucharzem i jak zbudować rzeźbę Katarzyny Kobro z warzyw.

4.08 – Robert Smithson czyli land art na talerzu – spirale z ciasta 
francuskiego
11.08 – Jackson Pollocki i muffinki
18.08 – Katarzyna Kobro – kompozycje warzywne
25.08 – Christo i Jeanne-Claude czyli land art na talerzu – koreczki
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadząca: Joanna Olejko

5.08 / 16.00 
Piknik Smakosza – warsztaty kulinarne
Zapraszamy wszystkich na prawdziwą ucztę przygotowaną przez 
Lubelską Blogosferę Kulinarną. Jak co roku będzie można zjeść pyszne 
potrawy, porozmawiać o jedzeniu i otrzymać przepisy, by samemu 
odtworzyć poszczególne dania w domu. Dodatkowo podczas Pikniku 
o godz. 17.00 odbędą się warsztaty z przygotowywania zdrowych 
deserów. Wstęp wolny.

5, 12, 19.08 / 16.00
Warsztaty komiksowe
Zapraszamy na wspólne rysowanie komiksu. Stworzymy bohaterów 
lepszych od Supermana i zwinniejszych od Spider-Mana. Nauczymy się 
pisać scenariusz komiksu i dowiemy, czym są „komiksowe dymki”. Uzbro-
jeni w kartki, cienkopisy, flamastry i kredki wykreujemy swoje własne 
światy, do których podziwiania zaprosimy czytelników.
zapisy: warsztaty.mostkultury@gmail.com
prowadzący: Dominik Szcześniak

sierpień / wrzesień

kontakt: 
Centrum Kultury w Lublinie. Pracowania Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, 
ul. Peowiaków 12 20–007 Lublin, tel:81 466 61 22, e–mail: rewiry.lublin@gmail.com 
www.facebook.com/MostKultury

Warsztaty, zajęcia, wystawy:


