ie
k
s
y
z
r
a
w
o
t
y
z
e
Impr
e
i k u lt u r a l n w KRAWARZU
W trakcie całego roku kalendarzowego na terenie miasta odbywa
się szereg imprez kulturalnych i towarzyskich. Wiele imprez jest
objętych innymi zakresami tematycznymi niniejszych ulotek.
Początek roku już
tradycyjnie otwiera
Koncert Trzech Króli w kościele
św. Bartłomieja. Nasze miasto
gości zespoły muzyczne i chóry z kraju
i zagranicy, które koncertem kolęd
przedłużają magiczny okres świąt Bożego
Narodzenia.
Podobną tradycję jest także Kwesta Trzech Króli,
której inicjatorem jest organizacja popierana przez
miasto i Urząd Parafialny (nie tylko w Krawarzu)
– „Charita Hlučín”. Corocznie wzrastająca zebrana
kwota jest dowodem na to, że ludziom nie jest
obojętny los tych, którzy potrzebują pomocy.

Sezon balowy na ziemi hluczyńskiej
posiada długoletnią tradycję. W każdej
większej organizacji, towarzystwie czy
stowarzyszeniu odbywa się nawet kilka
doniosłych bali równocześnie. Należą
do nich bal zamkowy, bale sportowe,
strażackie, gminne, łowieckie czy
jeździeckie, urządzane są bale maskowe dla dzieci i dorosłych. Najbardziej poczesne
miejsce zajmuje w regionie hluczyńskim coroczny Bal Ziemi Hluczyńskiej. Organizowany
przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Hluczyńskiej, który w cyklu czteroletnim
urządzany jest w Dolnym Benšowie,
Hlučínie, Krawarzach i Bolaticach.
Pogrzebanie basa: Sezon balowy
kończy Bal Maskowy dla dzieci
z Pogrzebaniem basa.

Wielkanoc na zamku:
Na tydzień przed świętami
wielkanocnymi corocznie na krawarskim zamku odbywa się „Wielkanoc na zamku“.
Na tę imprezę przybywa zaprezentować swoje rzemiosło ponad setka wystawców.
Historyczne stroje rzemieślników nadają wystawie oryginalną atmosferę. Zobaczyć
można piernikarzy, wikliniarzy, koronczarki, rzeźbiarzy, druciarzy, ceramików i wielu
innych. Dużą atrakcją dla najmniejszych są zwierzątka na podwórzu zamkowym i
teatrzyk kukiełkowy.

Palenie czarownic: Tradycyjnie
30 kwietnia na swój „zlot
czarownic” do kompleksu
strażackiego zlatują się
najróżniejsze
czarownice,
baby Jagi
i jędze.

Choinka: Nowa tradycja na początku
okresu adwentowego - zapalanie choinki
przed budynkiem Urzędu Miejskiego
w Krawarzu.
Boże Narodzenie na zamku:
W połowie grudnia tysiące gości odwiedza krawarski zamek, a w szczególności
wystawę – Boże Narodzenie na zamku. Zobaczyć tu można rzemieślników ludowych,
rzeźbiarzy, cukierników, piernikarzy,
krawcowe, koronczarki, wikliniarzy.
Podziwiać można malowanie na szkle,
czy produkcję świeczek. Przy każdym
stoisku można kupić prezenty dla
swoich najbliższych. Na wystawie nie
brakuje też ekspozycji nawiązujących do
jasełek, aranżacji bożonarodzeniowych i
podarunków świątecznych.

Stawianie i ścinanie Maja:
Są to imprezy urządzane dla uczczenia
miesiąca miłości.

Dzień Matki: W mieście odbywa się
kilka imprez dla mam urządzanych
przez
najróżniejsze
organizacje
i towarzystwa. Tak samo obchodzimy
święto naszych najmniejszych przy
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Uroczystości są adresowane szerokiego grona mieszkańcom.
www.kravare.cz

Powitanie nowych mieszkańców:
Popularna uroczystość powitania nowo
urodzonych mieszkańców miasta, która
w zależności od liczby urodzonych dzieci
odbywa się dwa lub trzy razy w roku.

W celu zapoznania się z wszystkimi imprezami planowanymi w kolejnych latach
zapraszamy na stronę www.kravare.cz
www.i-kravare.info
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i k u lt u r a l n w RACIBORZU
Wieczór kolęd
Wieczór kolędowy w wykonaniu
chórów, zespołów wokalnych oraz
solistów z powiatu raciborskiego.
Miejsce koncertu: Kościół parafialny
pw WNMP w Raciborzu. Termin realizacji: styczeń;
Organizator: Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Raciborski, Raciborskie Centrum
Kultury; tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl
VIII Przegląd Filmów Kina Niemieckiego
Przegląd młodej kinematografii niemieckiej.
Termin realizacji: marzec; Organizator: Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego oraz
Raciborskie Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl
Festiwal Pieśni Patriotycznej
W festiwalu uczestniczą zespoły wokalne,
wokalno-instrumentalne i chóry.
Termin realizacji: kwiecień;
Organizator: Ratibořské kulturní
centrum; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl
Festiwal Pieśni Stanisława Moniuszki
W przeglądzie biorą udział soliści i chóry woj. śląskiego.
Termin realizacji: kwiecień; Organizator: Polski
Związek Chórów i Orkiestr Okręg Raciborski,
Raciborskie Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl
II Festiwal Bluesowy pt. „MOTYWY BLUESA”
Festiwal, w którym udział biorą artyści zawodowi z
Polski i z Czech ma celu propagowanie bluesa.
Termin realizacji: maj; Organizator: Raciborskie
Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl; www.rck.com.pl

Juwenalia
Swoje umiejętności i talenty podczas Juwenaliów prezentują zarówno żacy, jak i
znane na polskiej scenie muzycznej gwiazdy. Stałym elementem imprezy są: coroczny
happening artystyczny oraz Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży „Sport ku radości”.
Termin realizacji: maj; Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa;
tel.: +48 32 415 50 20, wew. 180; e-mail: Krzysztof.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl,
www.pwsz.raciborz.edu.pl
Dni Raciborza
Termin realizacji:
czerwiec;
Organizator: Urząd
Miasta Racibórz;
www.raciborz.pl
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
– „Śląsk Krainą Wielu Kultur”
Termin realizacji: czerwiec;
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Raciborskiej “Źródło”; tel.: +48 32 608 111 067,
32 415 43 19; www.skzr.raciborz.com.pl
Odra Rzeką Integracji Europejskiej
– „Pływadło”
Termin realizacji: czerwiec; Organizator: Urząd
Miasta Racibórz; www.raciborz.pl
Letni Teatr na Schodach
Termin realizacji: lipiec - sierpień;
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Raciborzu; www.biblrac.pl
VIII Raciborski Konwent Miłośników
Fantastyki i RPG „Goblikon 2010”
Termin realizacji: sierpień; Organizator: Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu;
www.biblrac.pl

Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego
Termin realizacji: sierpień; Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Racibórz oraz Miejski Klub Zapaśniczy Unia Racibórz.
www.memorial.com.pl
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
im. Henryka Klaji
Termin realizacji: wrzesień; Organizator: Urząd Miasta
Racibórz; tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl
Pożegnanie lata
Wydarzenie kulturalne oparte o bogaty program
artystyczny oraz koncerty gwiazd.
Termin realizacji: wrzesień;
Organizator: Urząd Miasta Racibórz;
tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl
Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki”
Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki“ - przyciąga do
Raciborza w jesienne październikowe dni miłośników
podróży. Niecodzienne wydarzenia i niezwykłe
osobowości świata egzotycznych wypraw, dalekich
podróży i pionierskich eksploracji. Oryginalne
spotkania muzyczne. Cały świat w jednym miejscu
i jednym czasie. Termin realizacji: październik;
Organizator: Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT;
tel.: +48 502 557 238; e-mail: dawidwac@rac.pl, www.wiatraki.rosynant.pl
Festiwal Pieśni Chóralnej do słów J. von Eichendorffa
Festiwal o zasięgu regionalnym, promujący muzykę
chóralną i twórczość J. von Eichendorffa.
Termin realizacji: listopad; Organizator: Społeczno
-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego, Polski Związek
Chórów i Orkiestr Okręg Raciborski, Raciborskie
Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl
W celu zapoznania się z wszystkimi imprezami planowanymi w kolejnych
latach zapraszamy na stronę www.raciborz.pl.

