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ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). Przed nami pierwszy weekend tegorocznego lata. W wielu
miejscach przeprowadzi się imprezy skierowane dla młodszych i starszych.
Już w najbliższą sobotę rozpoczynają się dni Barda. Na naszej stronie gazetowej od dłuższego czasu
prezentujemy program tego wydarzenia, w którym będzie dominować radość, relaks, taniec i śpiew,
m.in. w wykonaniu "Przełomiaków". W niedzielę przewidziano retroparadę piernikową o godz. 12:00
- korowód przejdzie z placu Wolności na boisko sportowe, koncert "Wiolinka", występy dzieci i
młodzieży.
Bardzo wcześnie, bo już o godz. 9:00 w Wilkanowie na tamtejszym boisku zawody
sportowo-pożarnicze OSP z gminy Bystrzyca Kłodzka i czeskich strażaków z pogranicza. Sobota, 25
bm. zapowiada się tam bojowo i sztafetowo.
W Kłodzku 23 bm. o godz. 19:00 noc świętojańska przy moście św. Jana. Początek o godz. 19:00.
Dzień póxoniej wernisaż wystawy w galerii pARTer KOK-u, a 25 bm. w kawiarni KOK-u koncert pt.
"Żydowska ulica - Jewish street", początek o godz. 19:00.

W sobotę, 25 bm. Roszyce będą miejscem "Cudowianków" i wielu towarzyszących im wydarzeń. Nie
zabraknie puszczania wianków. Początek o godz. 17:00 na terenie smażalni.
Na Kudowską Galę Disco-Polo już dziś zaprasza Kudowskie Centrum Kultury i Sportu. A co w

programie?

Noc świętojańska w Lądku-Zdroju 25 bm. ze startem o godz. 15:00 na rynku. Organizatorzy
zapowiadają m.in. występy "Skrzynczanek", "Hejszoviny", "Bardziej", widowisko plenerowe i in.
W Lewinie Kłodzki w ostatni piątek czerwca festyn rodzinny na dobry początek wakacji. Początek
imprezy - godz. 16:00.

Festiwal Lawendy w tę niedzielę od godz. 12:00 w Woliborzu. Przy jego okazji warsztaty kulinarne i
zdrowotne.
W Radkowie 25 bm. na rynku o godz. 19:00 koncert muzyki rozrywkowej. Poda ją słuchaczom zespół
"Familiaris".
Miłośnicy tańca i dobrej zabawy, w sobotę 25 bm. będą mile widziani w Srebrnej Górze. O godz.
13:00 rozpoczną się warsztaty breakdance'u, o godz. 15:00 zawody taneczne.
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca 2 lipca w Starej Morawie prezentacje teatralne na
wodzie. Początek o godz. 20:00.
Wstęp na przedstawione wydarzenia jest bezpłatny!
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