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1 – 3 października - Art Weekend 2021 –

Białystok - www.bok.bialystok.pl

Art Weekend jest dorocznym

wydarzeniem interdyscyplinarnym,

festiwalem, którego trzon stanowią

prezentacje najciekawszych w kraju

spektakli teatralnych i tanecznych. To

weekend wypełniony realizacjami

twórców młodych, odważnych,

niezależnych i poszukujących nowych

form wyrazu w teatrze, tańcu i muzyce, a

także tych, którzy w swoich pracach

łączą różne formy, burzą mosty i stawiają

je na nowo, filtrując przez własną

wrażliwość i sposób, w jaki widzą świąt.

1 – 3 października  - XIII Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach 

liści” – Białystok - www.pikpodlaskie.pl

Impreza organizowana jest co roku przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Celem

Festiwalu jest promocja piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem. To miejsce odkrywania

młodych talentów. Podczas trzech dni festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe, oraz

recitale gwiazd polskiej piosenki literackiej.
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1-3 października - Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" – Białystok -

https://www.facebook.com/events/280121337009684

Festiwal literacki organizowany przez

Fundacja Sąsiedzi należy do Programu

Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata

2018-2022 plus i jest częścią Programu

Wydarzeń Kluczowych. Ideą programu jest

ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń

kulturalnych, w tym organizowanych przez

organizacje pozarządowe. Na tegorocznej

edycji Festiwalu literackiego „Na

pograniczu kultur” będą gościć Andrzej

Stasiuk, Ignacy Karpowicz, Grzegorz

Kasdepke, Paweł Piotr Reszka i wielu

innych.

3 października - Koncert z cyklu „W samo południe” – Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl

13-15 października - I Symposium Branicianum – Jan Klemens Branicki – splendor i miraż –

konferencja naukowa – Białystok - www.muzeum.bialystok.pl

15 października - Otwarcie wystawy w 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego –

Białystok - www.muzeum.bialystok.pl

15 października - Koncert „Jesienne nastroje” – Białystok - www.klanza.bialystok.pl

16 października – Filmowe Podlasie Atakuje! – Białystok –

https://www.facebook.com/events/210822367649261

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino 

niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i 

eksperymentalnego. Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i 

filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni 

dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.
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20 - 24 października - Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata” – Białystok -

www.bok.bialystok.pl

To spotkania nie tylko z podróżnikami, ale też z przedstawicielami różnych narodów świata. Cykl

“Ciekawi Świata” to przede wszystkim prezentacja białostoczan, którzy odwiedzają różne rejony

świata, opowiadają o życiu zwykłych ludzi, przedstawiają piękno tych regionów zarejestrowane

na slajdach lub filmach. Widzowie mają okazję poznać specyficzne zapachy i smaki

poszczególnych krajów – podróżnicy częstują gości potrawami z regionów, o których opowiadają.

24 października - III Przegląd „Śpiewające Rodziny” – Białystok -

www.facebook.com/btsk.zg

31 października - Jesienny bieg z cyklu ,,Cztery Pory Roku" - Łapy - www.okf.lapy.pl

Jesienny, ostatni w roku etap w ramach cyklu biegów „Cztery Pory Roku” zakończony

uroczystym podsumowaniem oraz dekoracją wszystkich biegów.
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Konfrontacje artystyczne – Turośń Kościelna – www.turosnkoscielna.pl

Gminne obchody rocznicy założenia POW w Choroszczy - Choroszcz - www.choroszcz.pl

Inauguracja Roku Artystycznego w Młodzieżowym Domu Kultury – Białystok -

www.mdk.bialystok.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności” – Białystok -

www.facebook.com/btsk.zg

Spektakl „Pornograf” Georgesa Brassensa – Białystok - www.dramatyczny.pl

http://www.bok.bialystok.pl/
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październik – listopad

9 października – 12 listopada - Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej –

Białystok -www.festiwalsztukdawnych.pl

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej (wcześniej Festiwal Sztuk

Dawnych – „Imieniny Izabeli Branickiej”) jest platformą prezentacji różnorodnych form

artystycznych związanych z kulturą XVIII wieku. Założeniem festiwalu jest jak najwierniejsze

przedstawienie dzieł z tego okresu, uwzględniając zarówno charakterystykę wykonawczą

(wykorzystanie dawnych technik i kopii instrumentów historycznych), jak i dawne obyczaje oraz

kontekst powstania dzieła. Program Festiwalu stanowią wydarzenia o bardzo różnorodnym

charakterze: poczynając od zwiedzania zabytków Białegostoku, poprzez koncerty kameralne

poprzedzone „gawędą” historyczną, koncerty rekonstrukcyjne i oratoryjne, na spektaklach

operowych i baletowych kończąc.
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22 października – 10 listopada  - Prezentacja pracowni 3D i Zdarzeń wirtualnych II – Białystok -

www.galeria-arsenal.pl

październik – grudzień

„Broń szybkostrzelna a przemiany w sztuce wojennej” – wystawa – Białystok -

www.mwb.com.pl

Wystawa malarstwa „Prowincja – poza realnością” – Białystok -

www.archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne


