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Napisano dnia: 2017-07-14 11:02:28
Ostatnia aktualizacja dnia: 2017-10-10 09:49:54

KUDOWA-ZDRÓJ. Coraz bliżej do II Festiwalu Czesko-Polskiego. W tym roku odbywać się
będzie w Kudowie-Zdroju i Nȧchodzie. Jego inauguracja już 26 lipca.
Wernisaż wystawy prac Jana Młodożeńca i Jana Rajlicha na rynku w Nachodzie będzie stanowił
preludium do rozpoczynającego się w środę, 26 lipca, II Festiwalu Polsko-Czeskiego. Obaj plakaciści
należeli do najwybitniejszych twórców plakatu europejskiego XX w. Zaraz po tym wydarzeniu nastąpi
uroczyste otwarcie kilkudniowej imprezy, nad którą patronat objął Jakub Karfik - ambasador
Republiki Czeskiej w Polsce.
W tym dniu ciąg dalszy zaplanowano w parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju, gdzie zaplanowano
pokaz filmu pt. "Fotograf" w reż. Ireny Pavlaskovej. Obraz biograficzny poświęcony jest Janowi
Saudkowi.
W drugim dniu Nȧchod podejmie gości festiwalowych plenerem malarskim na rynku od godz. 10:00.
Towarzyszyć temu będzie "Śniadanie na polskim stole". Opiekę artystyczną zapewnią m.in.
Franciszek Maśluszczak i Piotr Młodożeniec. Równocześnie w Kudowie-Zdroju rozpocznie się plener
fotograficzny w kategoriach: pejzaż i portret z udziałem polskich i czeskich artystów fotografików.
Opiekę artystyczną zapewnią prof. Wiktor Gutt i Robert Wolański.
Na godz. 15:00 w parku Zdrojowym zaplanowano otwarcie centrum informacji o kulturze kulinarnej i
zdrowej żywności z udziałem wystawców z Polski i Czech. W godzinę później, w pijalni wód
mineralnych, polsko-czeska wystawa fotografii w ramach projektu Kłodzko - Náchod.

Umowa festiwalowa podpisana przez burmistrza Piotra Maziarza, aktora Pawła Królikowskiego i
Annę Chełmińską ze stowarzyszenia "Qdowa"
Niezwykle interesująco zapowiada się panel dyskusyjny pn. "Kultura smaków" m.in. z udziałem prof.
Jerzego Bralczyka, Teresy Drozdy, Gabi Gold i aktorów z zespołu "Tercet, czyli Kwartet", aktora
Pawła Królikowskiego i przedstawiciela Agencji Rozwoju Rynku. Dotyczyć będzie przenikania się
literatury i kuchni narodowej. To o godz. 19:00, a na zakończenie dnia, o godz. 22:00, pokaz filmu pt'
Zagubieni" w reż. Petra Zelenki, w parku Zdrojowym.
Bogato zapowiada się piątek, 28 bm. O godz. 10:00 rozpocznie się kulturalny rajd rowerowy ze
startem i metą w parku Zdrojowym, adresowany do całych rodzin. A przed wieczorem, w Teatrze pod
Blachą, koncert konkursowy z udziałem czeskich i polskich wokalistów i zespołów.
O godz. 21:00 rozpocznie się "Gitarowa Noc Miłości" - impreza poświęcona przyjaźni i pamięci
Vaclava Havla i Jacka Kuronia. Wykonane zostaną ulubione utwory V. Havla – Imagine Johna
Lennona, Perfect Day Lou Reeda (przyjaciela Havla) oraz Wind of Change (Scorpions) i Jacka
Kuronia – przeboje Seweryna Krajewskiego i Czerwonych Gitar.
Ostatni dzień Festiwalu Czesko-Polskiego zacznie się o godz. 11:00 w parku Zdrojowym programem
dla dzieci. O godz. 14:00 na trasy wyruszą uczestnicy nordic / slavic-walking. Natomiast o godz.
17:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego rozpocznie się koncert organowy i poezji miłosnej z
udziałem wykonawców z pogranicza kudowsko-náchodzkiego.
Zwieńczeniem imprezy stanie się "Wielki Koncert Galowy" w Teatrze pod Blachą. Przebiegnie pod
hasłem "Czas wszystko zmienia", a wystąpią m.in. Helena Vondrackova, zespół "Tercet, czyli
Kwartet", Renata Przemyk, Paweł Domagała, Gabi Gold, Artur Chamski. Prowadzącym będzie
Artur Andrus. W międzyczasie wręczone zostaną nagrody ufundowane przez ambasadora RCz. w
Polsce Jakuba Karfika i burmistrza Kudowy-Zdroju Piotra Maziarza dla laureatów konkursu
festiwalowego.
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