Kartka z paszportowego kalendarza
Kujawsko-Pomorskie zakaMARKI zapraszają!

Grębocin, 6 lipca (piątek) w godz. 11:00 – 13:00
Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, Grębocin
Jak wiadomo - papier przyjmie wszystko. Co dokładnie? Dowiemy się w Grębocinie. Gotyckie wnętrza
dawnego kościółka znają wszystkie tajemnice piśmiennictwa i drukarstwa. Podczas otwartych
pokazów dowiemy się m.in. jak czerpać i zdobić papier.
http://muzeum.grebocin.pl/829-2/

Pieczyska, 6 lipca (piątek), godz. 21:00
Arie na plaży - Ryszard Smęda zaprasza
Prognozy pogody na piątek są obiecujące, a zatem jest szansa by spędzić piękny zachód słońca nad
Zalewem Koronowskim przy dźwiękach znanych i lubianych arii.
https://www.koronowo.pl/kultura/kultura-aktualnosci/2392-arie-po-raz-kolejny-w-pieczyskach

Ciechocinek, 6-7 lipca, Muszla Koncertowa
Festiwal „Wielka Gala Tenorów”

Bitwa na głosy… w klasycznym wydaniu z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej z Łodzi
a kolejnego dnia „Wieczór Gwiazd - soprany kontra tenory” z udziałem Orkiestry Symfoników
Bydgoskich. Wielka Gala Tenorów to 2 dni koncertów w wykonaniu znakomitych solistów
wykonujących najpiękniejsze przeboje świata. Publiczność może też liczyć na odrobinę jazzu
i swingu…
http://www.ciechocinek.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=136&id_news=2297

Golub-Dobrzyń, 6-8 lipca, Zamek Anny Wazówny
42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski
Tradycja - rzecz święta! To już 42. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski na golubskim zamku.
Aż trudno odmówić wizyty, skoro to Rok Anny Wazówny, ogłoszony z okazji 450. rocznicy urodzin tej
dobrej i życzliwej Pani. W programie:
- turnieje konne – reprezentacje konnych z Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Australii i Polski,
- turnieje pieszych - kusznicy i łucznicy z całej Polski,
- pokazy, inscenizacje - Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego, piesi rycerze
z Włocławka i Torunia,
- nocny pokaz kaskaderski - grupy z Polski i Niemiec,
- koncerty - występy Luisen Vocalensemble z Berlina, recital Nadwornego Lutnisty Anny Wazówny,
występ zespołu Musica Antiqua Castelli Golubensis z Golubia.

http://www.zamekgolub.pl/turniej-2018.html

Chełmno, 7-8 lipca, ul. Grudziądzka i Rynek
Jarmark Jaszczurczy
Każdy jarmark ma swój urok. Ten chełmiński wyróżnia sceneria wiekowych chełmińskich ulic i rynku
otoczonego zabytkowymi kamienicami. Odrobina wyobraźni wystarczy by przenieść się w czasie
i poczuć wśród kolorowych straganów jak chełmińska mieszczka lub miejscowy rajca spieszący do
ratusza. Kiermaszowi sztuki ludowej towarzyszą zabawy plebejskie, prezentacje rzemiosła
średniowiecznego, targi kolekcjonerskie oraz wystawy. Rozrywkę przyjezdnym zapewniają też
prezentacje zespołów artystycznych. Wszystko to stwarza niepowtarzalną atmosferę.
http://www.chdk.pl/

Koronowo, 8 lipca
Weź rodzinę na drezynę! Trasa: Koronowo – Wilcza Góra – Koronowo
Stowarzyszenie "NA SZLAKU" zaprasza na przejazd drezyną na linii kolejowej 241. Ten niezwykle
malowniczy szlak prowadzi przez pola i łąki Krajny. Widok z zabytkowego wiaduktu kolejowego
w Buszkowie pozwala docenić uroki regionu pełnego łagodnych pagórków i falujących łanów zbóż.
Gdzieniegdzie mignie jezioro, wzdłuż nasypu przebiegnie sarna lub da susa zając... Warto umówić się
na niedzielny przejazd! Rezerwacja miejsc – tel. 798 203 446.

