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SCENA NA RYNKU KOŚCIUSZKI

ZPiT „KURPIE ZIELONE” BIAŁYSTOK

Podlaska Oktawa Kultur
Już po raz trzynasty Białystok był miejscem Podlaskiej Oktawy Kultur.
Festiwal wrócił po rocznej przerwie spowodowanej pandemią festiwal, choć w
okrojonej formie. Podlaska Oktawa Kultur to festiwal, który zrodził się z fascynacji
wielokulturowością regionu. Ta różnorodność zainspirowała Podlaski Instytut Kultury
do stworzenia festiwalu, na którym kultura mniejszości tradycyjnie zamieszkujących
Podlasie zostałaby zjednoczona ponownie na jednej scenie w sercu miasta – na
białostockim Rynku. Różnorodność oraz bogactwo twórczości ludowej i folkowej
można było podziwiać przez cztery lipcowe dni (od 22 do 25 lipca). Codziennie
odbywało się kilka koncertów artystów z Polski i jeden zespół z Węgier, a łącznie
wystąpiło 17 zespołów. W koncercie finałowym wystąpił m.in. zespół Kurpie Zielone,
który jest prowadzony w ramach Podlaskiego Instytutu Kultury i jest wizytówką
naszego regionu. To wspaniałe święto tradycji i kulturowej różnorodności spotkało się
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności obecnej na Rynku Kościuszki. Odbyło się
przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce i na
świecie.

Podlasie Oktawa of Cultures
For the thirteenth time, Białystok was the site of the Podlasie Octave of Cultures. The
festival came back after a one-year break caused by pandemic, albeit in a reduced
form. Podlaska Oktawa Kultur is a festival that was born out of a fascination with the
multiculturalism of the region. This diversity inspired the Podlasie Cultural Institute to
create a festival where the culture of the minorities traditionally living in Podlasie
would be reunited on one stage in the heart of the city - the Białystok Market Square.
The variety and richness of folk could be admired for four days in July (from 22 to 25
July). Every day there were several concerts of artists from Poland and one band from
Hungary, and a total of 17 bands performed. The final concert featured, inter alia,
Kurpie Zielone team, which is run as part of the Podlasie Institute of Culture and is a
showcase of our region. This wonderful celebration of tradition and cultural diversity
was enthusiastically received by the audience present at the Kościuszko Square. It
took place in accordance with the sanitary recommendations recommended by the
Ministry of Culture, National Heritage and Sports in connection with the epidemic
situation in Poland and in the world.
link to the video Day 1 & 2 https://youtu.be/VVLhOFTUQwA
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