
Warsztaty:

2, 16, 23, 30.08 / piątki / 16:00
Otwarte warsztaty szachowe 
Warsztaty połączone z cyklem Turniejów Szachowych dla 
wszystkich chętnych, którzy chcą poprawić swoje umie-
jętności, a także sprawdzić się podczas walki na żywo z 
różnymi przeciwnikami. Zapraszamy dzieci, młodzież, ale 
także i dorosłych – chcemy udowodnić, że szachy łączą 
pokolenia i są ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

9, 16.08 / piątki / 17:00
Motoperypetie – warsztaty motoryzacyjne 
Warsztaty obejmują niefortunne sytuacje, które mogą 
zdarzyć się kierowcom na drodze. Nauczymy się, jak radzić 
sobie z pozornie oczywistymi czynnościami, jak zmiana 
koła, holowanie czy odpalenie zimą auta za pomocą kabli. 
Zapraszamy przyszłych adeptów sztuki kierowania autem 
i początkujących kierowców. 

09, 23.08 / piątki / 17:00
Fotografia komórkowa - To naprawdę 
możliwe!
Każdy robi zdjęcia telefonem. Chciałbyś robić je lepiej? 
Podczas warsztatów fotografii komórkowej na Moście 
Kultury wykładowca Lubelskiej Szkoły Fotografii pokaże, 
jak to osiągnąć. Dzięki kilku trikom Twoje zdjęcia na-
biorą niespotykanego kolorytu. Dowiesz się jak w pełni 
wykorzystać możliwości swojego aparatu. Poznamy kilka 
praktycznych porad odnośnie m.in. kadrowania, mierzenia 
świtała, dobierania odpowiednich filtrów, itp. Zacznij swo-
ją fotograficzną przygodę od własnego telefonu!
ilość miejsc w grupie: 5 osób; zapisy (zawierające imię, 
nazwisko i numer telefonu): MostKultury2017@lsfoto.pl; 
temat wiadomości: Fotografia Komórkowa 

10, 17, 24, 31.08 / soboty / 11:30
Jemy sezonowo, jemy roślinnie – warsztaty 
kulinarne
10.08 / Cukinia

Czy wiesz, że z cukinii można przygotować wspaniały 
warzywny makaron? Przyjdź na zajęcia i przekonaj 
się, co jeszcze możesz przygotować z cukinii.

17.08 / Papryka
Zapraszamy na warsztat kulinarny z papryką w roli 
głównej. Dowiedz się, jak papryka wędzona podkręca 
smak dań warzywnych i czego bazą może być papry-
ka pieczona.

24.08 / Pomidor
Każde danie będzie wyborne, jeśli przygotujemy 
je z pomidorów wygrzanych w sierpniowym słońcu. 
Wspólnie przyrz\adzimy pomidorową ucztę. 
Pomidory surowe, w plastrach, w sałatce z cebulą, 
czy w gazpacho? 

 31.08 / Topinambur
Topinambur (słonecznik bulwiasty) jest rośliną, którą 
odkrywamy w Polsce na nowo. Ma ciekawy posmak, 
idealnie sprawdza się na surowo, ale i zupach 
kremach.  
zapisy: rewiry.lublin@gmail.com

26, 27, 28, 29, 30, 31.08 
poniedziałek-sobota / 16:00
Młode Piosenki – warsztaty muzyczne
Podczas warsztatów w miłej atmosferze wspólnie skom-
ponujemy piosenki, ucząc się przez zabawę. Mile widziana, 
chociaż niewymagana obecność z instrumentem. Efekty 
codziennych prób zaprezentujemy podczas koncerctu 
uczestników na zakończenie wakacji. 
zapisy: zbishek@wp.pl

10, 17, 24, 31.08 / soboty / 11:00
Akwarelki – warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku od 3 do 14 lat
10.08 / Lubelskie koty 

Tworzenie autorskich pocztówek wykonanych prosty-
mi technikami graficznymi, których głównym bohate-
rem  będzie kot – król domowego zwierzyńca.

17.08 / Lublin na Moście
Wspólnie wybierzemy budowle i motywy będące sym-
bolami naszego miasta. Za pomocą techniki szablonu 
przeniesiemy je na mural.

24.08 / Alter ego
Obrysowując kontur postaci w skali 1:1, z wykorzy-
staniem różnych materiałów i technik wykonamy 
autoportret uczestników warsztatów. 

31.08 / Pożegnanie lata
Martwa natura z obfitością owoców, warzyw i kwiatów 
kojarzonych z końcem lata. W rolach głównych jabłka, 
śliwki, grusze, winogrona, kalarepy, przedstawione 
malarstwem akrylowym lub akwarelowym.

zapisy: grzegorz.zawistowski@op.pl, tel. 504 482 489 
 

10, 17, 24.08 / soboty / 11:00
Camera Obscura – rodzinne warsztaty 
fotograficzne  
Chcesz przenieść się do XIX wieku i przekonać się, jak 
pionierzy fotografii robili zdjęcia? Podczas warsztatów 
wykonamy z pudełka klasyczny aparat, naświetlimy 
i wywołamy negatyw w specjalnie przygotowanym 
namiocie – ciemni. Każdy z uczestników wykona kilka 
fotografii.
ilość miejsc w grupie: 5 osób; zapisy (zawierające imię, 
nazwisko i numer telefonu): MostKultury2019@lsfoto.pl; 
temat wiadomości: Camera Obscura 

15.08 / czwartek / 16:00
Warsztaty DJ’skie
Grajek Krawiec zaprasza adeptów sztuki dj’skiej na warsz-
taty. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem do miksowania 
muzyki oraz podstawowymi zagadnieniami, dzięki którym 
w przyszłości będą mogli zostać profesjonalistami. 
wstęp wolny

19-23.08 / poniedziałek-piątek / 16:00
Warsztaty gitarowe
Zapraszamy na warsztaty gitarowe, na których nie zabrak-
nie zagadnień teoretycznych z harmonii, improwizacji 
i historii muzyki oraz praktycznych ćwiczeń techniki gry, 
artykulacji oraz sposobów na oswojenie się ze sceną. 
Cykl spotkań zakończy koncert uczestników.  
zapisy: zbishek@wp.pl

24-25.08 / sobota-niedziela / 16:00
Warsztaty pszczelarskie
Podczas warsztatów dowiemy się, jak funkcjonuje rodzina 
pszczela, z czego i jak zbudowane jest gniazdo oraz jakie 
procesy toczą się wewnątrz ula. Będziemy mieli okazję 
zobaczyć niezwykłe pszczele produkty i spróbować miej-
skiego miodu.  
zapisy: rewiry.lublin@gmail.com

02.08 / piątek
16:00 – Otwarte warsztaty szachowe
20:00 – Herba Micze – koncert

03.08 / sobota
20:00 – Lubelska Baszta – koncert

09.08 / niedziela
17:00 – Motoperypetie – warsztaty motoryzacyjne
17:00 – Fotografia komórkowa – to naprawdę możliwe!

 – warsztaty 
20:00 – Szymonmówi – koncert

10.08 / sobota
11:00 – Camera Obscura – warsztaty fotograficzne
11:00 – Akwarelki – warsztaty plastyczne
11:30 – Jemy sezonowo, jemy roślinnie – warsztaty kulinarne
20:00 – Czarne Lwy z Przedmieścia – koncert

11.08 / niedziela 
20:00 – Pasjonatta – koncert

15.08 / czwartek
16:00 – Warsztaty DJ’skie

16.08 / piątek
16:00 – Otwarte warsztaty szachowe
17:00 – Motoperypetie – warsztaty motoryzacyjne
20:00 – No Flowers / Plug&Play – koncert

17.08 / sobota
11:00 – Akwarelki – warsztaty plastyczne
11:00 – Camera Obscura – rodzinne warsztaty fotograficzne
11:30 – Jemy sezonowo, jemy roślinnie – warsztaty kulinarne
20:00 – Standard Brass Band – koncert

18.08 / niedziela
11:00 – Muzyka Cebularzowego Dworu – koncert dla dzieci
20:00 – Patrick O’Byrne – koncert

23.08 / piątek
16:00 – Otwarte warsztaty szachowe
17:00 – Fotografia komórkowa – to naprawdę możliwe!
20:00 – Ted Nemeth – koncert

24.08 / sobota
11:00 – Akwarelki – warsztaty plastyczne
11:00 – Camera Obscura – rodzinne warsztaty fotograficzne
11:30 – Jemy sezonowo, jemy roślinnie – warsztaty kulinarne
16:00 – Warsztaty pszczelarskie
20:00 – Czarne Lwy z Przedmieścia – koncert

25.08 / niedziela
16:00 – Warsztaty pszczelarskie
20:00 – Fiesta Caliente: Salsoteka – wieczorek taneczny

29.08 / czwartek
16:00 – Młode Piosenki – warsztaty muzyczne
20:00 – Argentyńskie Milonga – wieczorek taneczny

30.08 / piątek
16:00 – Młode Piosenki – warsztaty muzyczne
16:00 – Otwarte Warsztaty Szachowe
20:00 – Kokavice – koncert

31.08 / sobota
11:00 – Akwarelki – warsztaty plastyczne
11:30 – Jemy sezonowo, jemy roślinnie – warsztaty kulinarne
20:00 – Backbeat – koncert

1, 8, 15, 22, 29.08 / czwartki
18:00 – Wszystkie drogi prowadzą na Most: BERTALL 
– DJ set (techno/house)

7, 14, 21, 28.08 / środa
18:00 – Lepiej na Moście niż Pod: x KREDDY x 
– DJ set (disco house/deep house)

19, 20, 21, 22, 23.08 / poniedziałek-piątek 
        16:00 – Warsztaty gitarowe  
26, 27, 29, 29, 30, 31.08 / poniedziałek- piątek
       16:00 – Młode piosenki – warsztaty muzyczne

 

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



23.08 / piątek / 20:00
Ted Nemeth 
Zespół powstał latem 2010 r. w Łodzi. Ich muzyka to 
spotkanie energii z nostalgią, brudu łódzkich kamienic i 
czystego szaleństwa zamkniętego w formie, która może 
zachwycać, jak i wprowadzać niepokój. Wpływa na to także 
warstwa tekstowa o głębokim przesłaniu.
 

25.08 / niedziela / 20:00
Fiesta Caliente – Salsoteka 
Zagrają dla Was najlepsi DJ-e, a animacje taneczne zapew-
niają instruktorzy Casa de la Danza. Zaczniemy od nauki 
tańca, a w trakcie imprezy zatańczymy salsę, bachatę, 
kizombę i wiele innych gorących tańców. Prosimy zabrać ze 
sobą wygodne obuwie.

29.08 / czwartek / 20:00
Argentyńskie Milonga – wieczorek taneczny 
Szkoła tańca Tango-Lublin.pl zaprasza wszystkich miłośni-
ków tanga argentyńskiego i osoby nietańczące na wspólne 
wieczory w dobrej atmosferze, z krótką lekcją tańca bez 
limitów wiekowych. Dodatkową atrakcją będą pokazy 
taneczne na scenie.

30.08 / piątek / 20:00
Kokavice 
Dwuosobowa grupa ambitnych muzyków z Lublina. W ich 
utworach słychać inspirację latami 80. Sprawnie łączą 
style i tworząc unikatowe brzmienie, dotychczas niespoty-
kane na polskiej scenie. Ich kompozycje są przemyślane i 
przepełnione emocjami. 

31.08 / sobota / 20:00
Backbeat 
Backbeat to wybitni specjaliści od rozkręcania szalonych 
imprez z prawdziwym 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 
i festiwalowe laury (Węgorzewo Rock Festiwal 2008), uzna-
nie krytyków i dziennikarzy muzycznych, a także przychyl-
ność publiczności, zachwyconej żywiołowymi występami.
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Koncerty:

02.08 / piątek / 20:00
Herba Micze 
To zespół doświadczonych muzyków z całej Polski, grający 
muzykę reggae w różnych jej odmianach z przewagą modern 
roots, roots i ragga. Zespół powstał w Lublinie w 2008 r. z 
inicjatywy grającego na instrumentach klawiszowych, rodo-
witego Częstochowianina i miłośnika głębokich dub’owych 
brzmień – Marcina „cIHego” Wójcika. 

03.08 / sobota / 20:00
Lubelska Baszta  
Zespół instrumentalno-wokalny Lubelska Baszta powstał w 
listopadzie 2000 r. w Lublinie z inicjatywy Adama Ardasiń-
skiego. Lubelska Baszta wykonuje muzykę o tradycyjnym 
charakterze, oryginalnym brzmieniu i stylistyce nawiązującej 
do polskich piosenek z lat 30-tych oraz popularnych utworów 
z klasyki muzyki rozrywkowej. W repertuarze zespołu znajdują 
się między innymi utwory o Lublinie.

09.08 / piątek / 20:00
Szymonmówi 
Projekt wokalisty, kompozytora 
i tekściarza Szymona Żuraw-
skiego, tworzącego piosenki 
inspirowane filmami i komik-
sami, który wykonuje nie-
oczywistym wokalem. Całość 
dopełniają teksty – opowieści 
o współczesnym społeczeństwie 
z perspektywy wchodzącego w 
dorosłość mężczyzny.

10.08 / sobota / 20:00
Czarne Lwy z Przedmieścia 
Ta znana i uwielbiana z występów na Moście Kultury lubelska 
kapela gra jazzującą, stylową muzykę. To akustyczny wehikuł 
czasu, który zabierając słuchaczy na potańcówkę w lata 
60. i 70. wprawia Most w wibracje i nikomu nie pozwala 
usiedzieć na miejscu, zacierając jednocześnie granice wieku 
czy gustu odbiorców. Muzycy rozumieją się tak dobrze, że nie 
potrzebują nawet prób przed występami. 
kolejny koncert: 24.08, 20:00

11.08 / niedziela / 20:00
Pasjonatta 
Pasjonatta skupia osoby, których pasją jest muzyka, taniec i 
śpiew. Repertuar zespołu to głównie piosenki o charakterze 
rozrywkowym, reprezentujące różne style muzyczne. 

16.08 / piątek / 20:00
No Flowers i Plug & Play
Plug & Play to polski zespół zało-
żony w Lublinie na fali indie rock 
revival. Mają na koncie kilka wy-
dawnictw, EP-ek oraz koncerty na 
scenach polskich i zagranicznych. 
Ich styl ma korzenie w klimatach 
zimnofalowych i dance punkowych, 
choć ostatnio zwrócili się w stronę 
energetycznej alternatywy opartej na vin-
tage’owych brzmieniach i wpadających w ucho melodiach. 
Noflowers tworzy pięcioro muzyków, których łączy wspólna pa-
sja – muzyka rockowa. Tworzą muzykę, którą określają jako pop-
dance-rock. Pod koniec zeszłego roku wydali EP-kę „Different 
Feelings of Love” podsumowującą lata zmian w składzie 
i rozwoju artystycznym zespołu

17.08 / sobota / 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 rozrywkowej, znane tematy filmowe oraz standardy 
muzyki jazzowej.

18.08 / niedziela / 11:00 
Muzyka Cebularzowego Dworu – koncert dla 
dzieci
Podróż po przeszłości i współczesności naszego miasta, 
opowiedzianej dźwiękami i obrazami. 
Dźwięki i obrazy inspirowane historią Lublina oraz czasami 
zawarcia Unii lubelskiej zabiorą Was w podróż po miejskich 
legendach, przekazach, emocjach i miejscach. Poznamy barwne 
postaci i poczujemy niesamowity klimat łączący czasy, kraje 
i pokolenia, przekraczając granice codzienności. 

18.08 / niedziela / 20:00
Patrick O’Byrne  
Irlandzki muzyk, gitarzysta i pieśniarz specjalizujący się 
w akustycznych interpretacjach 
klasyki rocka, soul’u i folku. Wykształ-
cony w Dublińskiej Królewskiej 
Akademii Muzycznej. Jest stałym 
gościem The Temple Bar (jednego 
z najbardziej prestiżowych miejsc 
w Dublinie). Od wielu lat regular-
nie występuje solowo lub z różnymi 
projektami muzycznymi w klubach i 
pubach Zielonej Wyspy. 
 


