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Praga
Wydarzenia
Styczen - Winter Festival
W pierwszym tygodniu stycznia w Pradze odbywa się światowej sławy Winter Festival. Festiwal trwa pięć dni i
oferuje miłośnikom kultury szansę doświadczenia muzyki klasycznej, baletu i przedstawień operowych w kilku
zapierających dech w piersiach miejscach w mieście.

Luty - Masopust
Masopust to czeski Mardi Gras Festival, jeden z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń roku. Wśród
ekstrawaganckich uroczystości trwających kilka dni dominują kolorowe parady, bale kostiumowe, muzyka i
wesoły nastrój w całym mieście.

Marzec - Rynek Wielkanocny
Wielkanoc w Pradze to duże święto pełne uroczystości z najlepszymi tradycyjnymi potrawami miasta oraz
wyrobami rękodzielniczymi. Zwiedzający mają możliwość przeszukania jednego z licznych rynków,
najsłynniejszy ulokowany jest na placu na Starym Mieście.

Kwiecien - One World Film Festival
One World to festiwal filmów dokumentalnych, który bada problemy związane ze środowiskiem, polityką
zagraniczną i prawami człowieka. Uczestnicy festiwalu mają szansę obejrzenia prowokujących filmów
tworzonych przez młodych i znanych artystów oraz wzięcia udziału w dyskusjach w różnych miejscach w
mieście.

Maj - Prague Spring International Music Festival
Co roku wiosną w Pradze odbywa się jeden z największych muzycznych festiwali w Europie. Podczas trwającego
prawie trzy tygodnie wydarzenia występują wyjątkowi artyści solo, orkiestry symfoniczne i zespoły grające
muzykę kameralną.

Czerwiec - Writer’s Festival
Writers Festival w Pradze to jedno z najznakomitszych wydarzeń literackich w Europie. Festiwal jednoczy
pisarzy i artystów z całego świata. Dzielą się opinią, przeprowadzają dyskusje i czczą słowo pisane.

Lipiec - Karlov Vary International Film Festival
W lipcu odbywa się coroczny Karlov Vary International Film Festival, jeden z najstarszych festiwali filmowych
na świecie. Podczas tego wydarzenia przedstawiane są międzynarodowe filmy; na festiwal przybywają liczne
osobistości, aktorzy, reżyserowie i scenarzyści.

Sierpien - Dvorak Prague Festival

page 1 / 2

WIZZ Guides
compiled by Universal Business Media Ltd

Co roku muzycy prascy zbierają się razem, by świętować życie i czcić dzieła kompozytora Antonina Dvoraka.
Uczestnicy mogą posłuchać koncertów, na których grane są jego najsłynniejsze utwory, oraz utwory innych
mistrzów np. Mozarta i Straussa.

Wrzesien - Autumn Festival
Dwutygodniowy festiwal muzyki klasycznej - The Prague Autumn Festival zaprasza na spektakularne
przedstawienia europejskich orkiestr, chórów i solistów.

Pazdziernik - Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Międzynarodowy Festiwal Jazzu w Pradze wyróżnia się eklektyczną mieszanką muzyki jazz granej przez tria,
solistów i większe zespoły. Obowiązkowy punkt programu dla miłośników jazzu. Imponująca lista wykonawców,
zarówno tych dobrze się zapowiadających jak i znanych artystów.

Listopad - Festival Alternativa
Po raz pierwszy odbył się dziesięć lat temu - Festival Alternativa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w
Europie promujących muzykę alternatywną. Ponadto usłyszeć można muzykę eksperymentalną, obejrzeć
wystawy, wziąć udział w dyskusjach i prezentacjach filmowych.

Grudzien - Rynek Bożonarodzeniowy
Rynek Bożonarodzeniowy w Pradze znajduje się wśród najlepszych tego typu wydarzeń w Europie. Największy
rynek można znaleźć na placu na Starym Mieście. Magiczne miejsce na ostatnie zakupy, można tu również
posłuchać tradycyjnej muzyki i skosztować sezonowych produktów żywnościowych.
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