MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
„ PODLASKIE SPOTKANIA „

INTERNATIONAL FESTIVAL FOLKLORE
„ MEETING OF PODLASIE „

www.podlasie-festival.letnet.p
podlasie.festival@wp.pl
https://www.facebook.com/mfffestiwal.podlaskiespotkania
Od 2006 r. początkowo w trzech a obecnie w siedmiu miastach Podlasia w miesiącu
sierpniu, odbywa się cykliczna impreza pod nazwą: Międzynarodowy Festiwal Folkloru
"Podlaskie Spotkania". Festiwal organizowany jest przez Ludowy Zespół Pieśni i Tańca
„Skowronki”, Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki” z Brańska, Marszałka Województwa
Podlaskiego i Miejski Ośrodek kultury w Brańsku . Współorganizatorami festiwalu są:
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu, Bielski Dom Kultury w Bielsku
Podlaskim, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem i Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w
Wasilkowie - Jurowce k/ Białegostoku. Festiwal nasz cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród mieszkańców
festiwalowych miast, odwiedzających Podlasie turystów, jak i - co nam bardzo pochlebia
- wśród zespołów z kraju i zagranicy. Świadczy o tym liczba nadsyłanych do nas zgłoszeń
od zespołów, które chciałyby uczestniczyć w Podlaskich Spotkaniach. Festiwalowe
prezentacje odbywają się zarówno w małych jak i dużych miejscowościach naszego
regionu. Pragniemy żeby Podlaskie Spotkania zawitały w miejsca, gdzie trudno byłoby
zaprezentować folklor Świata korzystając tylko z własnych środków finansowych. Nasze
festiwalowe prezentacje są dostępne dla każdego, dlatego też na wszystkie koncerty
wstęp jest wolny. W ramach festiwalu oprócz prezentacji na scenach festiwalowych miast,
organizujemy biesiady folkowe, barwne korowody oraz małe jarmarki sztuki ludowej i
rękodzieła artystycznego.
GŁOWNI SPONSORZY:
-

Marszałek Województwa Podlaskiego
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Burmistrz Miasta Brańsk
Wójt Gminy Boćki
Burmistrz Miasta Ciechanowiec
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

CELE IMPREZY:
-

Podnoszenie kultury ludowej naszego regionu i kraju.
Poznanie tańców, obrzędów i pieśni innych regionów i krajów.
Prezentacja i ocena dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych.
Propagowanie kultury ludowej z różnych regionów Polski i różnych krajów Świata.
Promocja kulturalna Miast Festiwalowych, regionu i województwa Podlaskiego.
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W ubiegłych latach na „ Podlaskich Spotkaniach” gościły zespoły z: Republiki Czeskiej,
Słowacji ,Francji, Szwecji, Ukrainy, Grecji, Bułgarii, Turcji, Białorusi, Cypru/część turecka /,
Łotwy, Węgier, Słowenii, Belgii, Holandii, Gruzji, Rosji, Sardynii, Uzbekistanu, Hiszpanii – Kraj
Basków, Łotwy, Bośni i Hercegowiny, Sycylii. Meksyku, Brazylii, Rumunii, Tajwanu, Peru, USA,
Martyniki, Kanady, Portugalii, Chile, Boliwii, Kuby, Indii, Chorwacji, Bośni o Chercegowiny.
Zespoły z Polski: „Kalina” z Domaniewic k/Łowicza, „Lasowiacy” z Lusowa Podgórnego
k/Poznania, „Promni” z SGGW z Warszawy, ,,Wiwaty” z Pobiedziska k/Poznania, ,,Czeremszyna”
– kwartet z Głogowa, ,,Chludowianie” z Chludowa, ZPiT ,,Bielsko” z Bielska Białej, ZPiT
,,Dąbrowica” z Dąbrowicy k/Lublina, ZPiT ,,Płomienie” z Bydgoszczy, ZPiT ,,Roztocze” z
Tomaszowa Lubelskiego, ZPiT AGH ,,Krakus” z Krakowa, RDZPiT ,,Wrocław” z Wrocławia, ZPiT
,,Raciborzanie” z Raciborza, ZPiT ,,Suwalszczyzna” z Suwałk. MFF „Podlaskie Spotkania”, to
również okazja zaprezentowania się dla naszych lokalnych zespołów czy grup uprawiających
róże formy artystyczne.
XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
W 2022 roku festiwal odbywać się będzie w dniach 02.08- 08.08.2022
Maksymalnie 25 osób w tym kierowca autobusu. Za każdą osobę powyżej 25 osób , opłata
wynosi 25 euro dziennie ( równowartość w złotych według obowiązującego kursu ).
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum Rolnictwa,
zwiedzania Opery Podlaskiej. Zespoły opłacają wstęp na basen. Wzorem lat ubiegłych będziemy
zapraszać cztery /sześć zespołów zagranicznych i 1, 2 zespoły z Polski. Zespoły, które zdecydują
się zgłosić na festiwal i zostaną zakwalifikowane przyjeżdżają na własny koszt. Ponoszą koszty
ubezpieczenia ( obowiązkowe ). Za udział w festiwalu organizatorzy nie płaca wynagrodzenia.
Zespoły są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich imprezach , spotkaniach
przygotowanych przez organizatorów festiwalu. W przypadku zniszczenia powierzonego grupie
mienia , grupa ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Jest możliwość podpisania umowy o wymianie artystycznej ( sytuacji gdy dojdzie do
wymiany mogą obowiązywać inne zasady co do ilości osób biorących udział w
festiwalu. ) www.skowronki.letnet.pl / www.facebook.com/skowronki

( o wymianie decydują organizatorzy Podlaskich Spotkań ).
Termin składania zgłoszeń – 28 lutego 2022 roku.
Po tym terminie na podstawie nadesłanych materiałów /aplikacja, zdjęcia, płyty CD linków
video, będziemy zakwalifikowywać zespół , który zobaczymy na Podlaskich Spotkaniach w 2021
roku. W przypadku nie zakwalifikowania żadnej grupy zostanie wyznaczony koleiny termin,
informacje na stronach festiwalu. UWAGA – na festiwalu wymagane są szczepienia lub
ważne negatywne testy Covid 19.

KOMITET ORGANIZACYJN MFF PODLASKIE SPOTKA
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