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Wpisany przez Urząd Gminy w Inowłodzu

INOWŁÓDZ zaprasza 24 czerwca 2017 na gwarne, huczne i radosne otwarcie sezonu letniego
w scenerii Nocy Świętojańskiej.
Główne wydarzenia odbywać się będą na zamku i podzamczu, na rynku i nad rzeką. Będą
kramy i stragany, muzyka i taniec, śpiew i ogień, jak przystało na wigilię Św. Jana. Bawimy się
od południa do późnej nocy.

      

Na zamek przybędzie Chorągiew Ziemi Łęczyckiej oraz rycerze z innych zaprzyjaźnionych
bractw. 
Oficjalnie rozpocznie sprawowanie urzędu nowy Kasztelan. 
O wszystkich atrakcjach, które będą nam towarzyszyć będziemy informować na bieżąco. 
W programie:
• Obóz Kuglarzy – miejsce zabaw dla dzieci i dorosłych
• Kramy historyczne: zielarka, wianki, kuchnia średniowieczna, aptekarz, skryba, kowal,
garncarz i inne
• Warsztaty tańca dawnego, śpiewu białym głosem, gry na bębnach – formuła otwarta, kto ma
ochotę wziąć udział - zapraszamy
• Prezentacja Chorągwi Ziemi Łęczyckiej, 
• Oficjalne przekazanie Zamku Kazimierza Wielkiego w ręce nowego Kasztelana, 
• Koncert Świętojański – wystąpi grupa wokalna Raya i przyjaciele oraz lokalne zespoły ludowe
Brzustowianie, Królowianie, Cekinki
Konkurs na najładniejszy wianek i przepyszne nagrody,
Konkurs fotograficzny,
• Na rynku plener artystyczny STREFA Art, gdzie lokalni i przyjezdni twórcy, artyści będą
prezentować swoje prace
• Wieczorny przemarsz spod zamku nad rzekę w asyście Rycerzy, bębnów i płonących
pochodni,
• Nad rzeką pokaz łódek przystrojonych kwiatami 
• Puszczanie wianków
• FIRE SHOW w wykonaniu grupy SAMSARA
A na zakończenie tańce nad Pilicą

  

Przybywajcie całymi rodzinami, w parach i pojedynczo. To będzie magiczny dzień i magiczna
noc, nie można jej przegapić!

  

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w imprezę jako rzemieślnicy, mała gastronomia,
twórcy ludowi prosimy o kontakt mailowy:
kupala.inowlodz@onet.pl
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lub telefoniczny:

  

rzemieślnicy ze straganami historycznymi: 698 691 527
mała gastronomia, twórcy ludowi: 515 068 643 lub 537 538 442
•    Przyjazne dzieciom
•    Bezpłatny wstęp
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