
Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z
Folklorem. W czwartek parada i koncerty w
Krakowie

KATARZYNA HOŁUJ • 11 lipca • Zaktualizowano 7 minut temu

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Foklorem zawitają w czwartek do stolicy Małopolski.

O godz. 16 sprzed Teatru im. J. Słowackiego wyruszy etnoparada, a pół godziny później w Galerii

Krakowskiej rozpoczną się występy zespołów.  
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Tego dnia w Myślenicach, w ramach festiwalu, w Caffe Festiwalowym (Rynek)

Andrzej Boryczko opowie o kulturze łemkowskiej. Początek o godz. 17.

W piątek o tej samej porze w Caffe Festwialowym będzie można posłuchać o

pograniczu lachowsko-pogórzańskim.

Zaraz po tym spotkaniu, o godz. 18, na scenie w rynku rozpocznie się koncert

inauguracyjny szóstej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z

Folklorem. Potrwa on trzy godziny, a po nim rynek zamieni się w salę taneczną pod

chmurką, na której odbędzie się Myślenicki Bal Tropikalny.
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