48. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych

Żywieckie
Gody
13 stycznia – 2 lutego 2017

Żywiec

Milówka

13 stycznia – piątek

g.14.00 przegląd konkursowy grup kolędniczych i zespołów
występujących na scenie – klub Papiernik
(ul. ks. pr. S. Słonki 31

14 stycznia – sobota

g.12.00 przegląd konkursowy grup kolędniczych i zespołów
występujących na scenie – klub Papiernik
(ul. ks. pr. S. Słonki 31)

28 stycznia – sobota

g.8.30
g.13.00
			
			
g.15.00
g.16.30

Dzień plenerowy Żywieckich Godów
korowód grup obrzędowych (dworzec PKP – Rynek)
prezentacje grup obrzędowych, konkurs trzaskania z bata
(Rynek)
BESKIDZKI KARNAWAŁ
prezentacje artystyczne gmin powiatu żywieckiego,
koncerty kapel góralskich, degustacja potraw regionalnych,
kiermasz sztuki ludowej – Miejskie Centrum Kultury
(al. Wolności 4)
koncert finałowy Żywieckich Godów
koncert zespołu Tekla Klebetnica – Miejskie Centrum Kultury
(al. Wolności 4)

Bielsko-Biała
29 stycznia – niedziela

g.15.00 Po Kolędzie – spotkanie z beskidzkimi kolędnikami
– Regionalny Ośrodek Kultury (ul. 1 Maja 8)

15 stycznia – niedziela

g.18.00 świąteczno-karnawałowy koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Milówki (kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP)

21 stycznia – sobota

Dzień plenerowy Żywieckich Godów
g.9.00 spotkanie grup obrzędowych (Rynek)
g.9.30 konkurs trzaskania z bata (Rynek)
g.10.30 korowód grup obrzędowych (Rynek – Stara Chałupa)
g.11.00 konkurs kolędowania dziadów noworocznych (Stara Chałupa)

22 stycznia – niedziela

g.15.00 podsumowanie Sudeckiego Rajdu Konnego
(Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 1)
g.18.00 koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Wierchy im. Józefa Szczotki z Milówki (kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP)

23 stycznia – poniedziałek

g.16.00 wieczór wspomnień o życiu i twórczości Józefa Szczotki
(Stara Chałupa)

26 stycznia – czwartek

g.16.00 skubanie pierza, łuskanie fasoli, przędzenie wełny z udziałem
kolędników (Stara Chałupa)

28 stycznia – sobota

g.19.00 „Potańcówka dziadowska” – występują kolędnicy,
zespoły i kapele; bilety po 15 zł (Dom Strażaka)

29 stycznia – niedziela

g.14.00 Gościna – prógowacka potraw regionalnych, muzyka góralska,
kolędnicy; bilety po 15 zł (Dom Strażaka)
g.18.00 koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Milowieckiego
(kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP)

2 lutego – czwartek

g.16.00 koncert Ogniska Muzycznego działającego
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce
(kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP)
Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury
w Milówce

ul. 1 Maja 8,
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 33-812-33-33
rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

al. Wolności 4,
34-300 Żywiec
tel. 33-475-11-60
mck@mck.zywiec.pl
www.mck.zywiec.pl

ul. Dworcowa 1,
34-360 Milówka
tel./faks 33-863-73-99
gok.milowka@interia.pl
www.milowka.pl

Zimowa Szkoła Folkloru*
Zajęcia otwarte w Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Dworcowa 1)
17 stycznia (wtorek), g. 10.00 – ceramika
19 stycznia (czwartek), g. 10.00 – bibułkarstwo
24 stycznia (wtorek), g. 10.00 – warsztaty plastyczne
26 stycznia (czwartek), g. 10.00 – filcowanie
2 lutego (czwartek), g. 15.00 – ceramika
9 lutego (czwartek), g. 15.00 – bibułkarstwo
16 lutego (czwartek), g. 15.00 – warsztaty plastyczne
*tematyka zajęć może ulec zmianie

