KWIECIEŃ
9 – 11 kwietnia - Festiwal Kultury Niezależnej ¿Underground/Independent? – Białystok www.bok.bialystok.pl
Białostocki Ośrodek Kultury organizuje co roku festiwal kierowany do oryginalnych i niepokornych
twórców. Zdaniem organizatorów jest on imprezą zdominowaną przez artystyczny zamęt, mający
swoje jaskrawe odzwierciedlenie w koncertach, pokazach filmowych, wystawach, a także
warsztatach i spotkaniach. Prezentowani podczas imprezy artyści, nie zważając na mody,
popularność i sławę, zdobytą w tych czy innych projektach, kroczą obraną przez siebie drogą,
zaświadczając swym działaniem że warto realizować marzenia! Festiwal to miejsce, gdzie obok siebie
egzystuje nowoczesna elektronika, komiks, jazz, street art, zaangażowany dokument, hip hop czy
sporty ekstremalne.

13 kwietnia - Koncert „Kilka Sztuk Rodziny” – Białystok - www.chopin.man.bialystok.pl
16 kwietnia -Premiera opery „Eugeniusz Oniegin” – Białystok - www.oifp.eu
18 kwietnia - Koncert z cyklu „W samo południe” – Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl
20 kwietnia - Recital fortepianowy Piotra Sałajczyka – Białystok - www.chopin.man.bialystok.pl
23 – 25 kwietnia - 10. Międzynarodowe
Targi Książki Festiwal Literacki „Na
pograniczu kultur” – Białystok www.fundacja-sasiedzi.org.pl
Festiwal odbywa się w Operze i Filharmonii
Podlaskiej oraz sąsiadującym z nią
Białostockim Teatrze Lalek. To największa
impreza poświęcona literaturze i
czytelnictwu w Polsce północnowschodniej. Festiwal wspiera wszelkie
działania promujące czytelnictwo,
regionalnych i nie tylko polskich poetów,
pisarzy, językoznawców. Podczas festiwalu
odbywają się spotkania z autorami,
prezentacje nowości wydawniczych,
działania edukacyjne, wystawy fotografii,
pokazy slajdów, konkursy literackie z
nagrodami.

KWIECIEŃ
24 kwiecień - XX Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego – Łapy - www.okf.lapy.pl
Organizatorem dorocznego Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego jest Ośrodek Kultury
Fizycznej w Łapach. Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, także wśród osób z niepełnosprawnościami,
integracja sportowców. Jest to także forma uczczenia pamięci o wybitnym obywatelu Łap,
paraolimpijczyku - Waldemarze Kikolskim. Organizacja biegu to również promocja Łap jako miasta
przyjaznego dla uprawiających sport.

24 kwietnia - Rajd św. Jerzego – Białystok - www.bialystok.zhp.pl
27 kwietnia - Koncert kameralny „Trio fortepianowe Marczyk Okoń Wróbel” – Białystok www.chopin.man.bialystok.pl
29 kwietnia - Koncert dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Białystok www.chopin.man.bialystok.pl

Kwiecień – maj
Mama, tata i ja – GCK Pogorzałki - Dobrzyniewo Duże - www.gckdobrzyniewo.pl
Premiera filmu „Tamte Starosielce” – Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl
Spektakl „Andersen, kosmiczny agent” (reż. Ewa Piotrowska) – Białystok - www.btl.bialystok.pl
Wystawa „Gipsowi święci. Rzeźba sakralna z przełomu XIX/XX wieku” – Białystok www.archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne

KWIECIEŃ
kwiecień – czerwiec
30 kwietnia – 20 czerwca - Wystawa form rzeźbiarskich Wojciecha Pawliczuka „Teatr” –
Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl
Centralny Turniej Memory – Białystok - www.bok.bialystok.pl, www.centrumzamenhofa.pl

Wystawa „60/70 Sztuka sakralna przełomu lat 60 i 70 XX wieku” – Białystok www.archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne

