Festiwal Ducha Gór 2014
„Tajemnice Krainy Ducha Gór”

12.07.2014
08.00-15.00

Kraina Ducha Gór – wyjątkowe miejsce na Dolnym Śląsku – obfitujące w nieodkryte jeszcze tajem
nice, niezwykłe zabytki, miejsca czy krajobraz. Ale Kraina Ducha Gór to więcej niż krajobraz gór:
Karkonoszy czy Rudaw Janowickich. To także więcej niż zabytki i historia – to kraina pełna magii,
opowieści nie z tego świata i legend, zamków, pałaców, sztolni i ukrytych skarbów, dawno za
pomnianych rzemiosł i smaków dzieciństwa. To również ludzie mieszkający tutaj, przechowujący
w pamięci niezwykłe historie i opowieści, wyjątkowi artyści, rzemieślnicy i lokalni producenci,
wyczarowujący zapomniane smaki naszego dzieciństwa i regionu. To także „kraina łagodności”,
w której brzmią dźwięki muzyki klasycznej, ale również poezji śpiewanej czy piosenki turystycznej
i wędrownej.
Jeśli nie wiesz kim był Duch Gór, laboranci, tragarze, co to jest haft zachełmiański, jak zniknęła Miedzianka czy Budniki, jakie skarby i tajemnice skrywają zamki, sztolnie, gwarkowie oraz mieszkańcy naszej krainy, jeśli jesteś tropicielem tajemnic, albo po prostu chcesz interesująco i pożytecznie spędzić
czas z rodziną i dziećmi, jeśli chcesz, by urlop stał się fascynującą przygodą to Festiwal jest właśnie
dla Ciebie.
Razem z wielopokoleniową rodziną, dziećmi czy przyjaciółmi możesz wybrać się w podróż w czasie
i przestrzeni w zaczarowany świat Krainy Ducha Gór. Festiwal to dwa tygodnie różnych wydarzeń: kulinarnych, artystycznych, koncertów, spektakli, nieoczywistych wędrówek, zaglądania do otwartych
pracowni artystów i rzemieślników oraz wiele innych.

BIEGAJ W GÓRACH! 2014
Bieg na Śnieżkę

13.07.2014
11.30-19.00

Duch Gór to nie tylko legendy i jego wyobrażenie jako człowieka z długą brodą i laską. Wg podań
przyjmował wiele postaci, również zwierząt: jelenia, niedźwiedzia czy dzika. Duch Gór jest postacią
zmienną, dlatego też jego ducha można odnaleźć na różne sposoby: w tradycjach naszego regionu
(górnictwo, zielarstwo, piernikarstwo, szklarstwo czy zabawkarstwo), w dźwiękach muzyki, w zmaganiach sportowych czy w smakach regionu.
Niektóre wydarzenia odbywały się już w latach poprzednich, w bardzo różnym czasie, jednak po raz
pierwszy w ramach współpracy organizatorzy poszczególnych wydarzeń zdecydowali się na organizację wydarzeń w określonym czasie, pod wspólnym szyldem FESTIWALU DUCHA GÓR, by podzielić
się z Wami bogactwem naszej krainy. Wspólny, specjalnie przygotowany Program i Przewodnik, który
trzymacie w ręku będzie też z pewnością sporym ułatwieniem w wyborze tego, co najbardziej dla
Was interesujące.
Pomysłodawcą Festiwalu Ducha Gór jest Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, a najważniejszymi partnerami wspierającymi ten pomysł: Karkonoskie Tajemnice s.c, Urząd Miasta Karpacz i Dwór
Liczyrzepy.
To dopiero początek przygody festiwalowej, formuła jest otwarta i mamy nadzieję na tyle inspirująca,
by w kolejnych latach zaproponować nowe wydarzenia i pomysły, spójne z koncepcją Festiwalu.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Krainy Ducha Gór. Odkryj w sobie Ducha Gór!

www.festiwalduchagor.pl
www.krainaduchagor.pl

III Festiwal
Smaków
Liczyrzepy
Dwór Liczyrzepy,
ul. Obrońców Pokoju 4,
KARPACZ
WSTĘP WOLNY

Wbiegnij na Śnieżkę, gdzie wśród górskich szczytów mieszka Ducha Gór!
Zapraszamy miłośników biegania i aktywnego wypoczynku
do biegania w górach. Malownicza trasa, duch rywalizacji
i duch przełamywania własnych słabości i barier. Odkryj
Ducha Gór w sportowych zmaganiach!
Dla uczestników biegu przygotowano m.in. koszulki, medale, atrakcyjne nagrody, przewodniki po Krainie Ducha Gór.
Organizator: Polski Klub Adventure Racing.
Szczegółowe informacje na temat trasy, możliwości udziału i organizacji biegu znajdują się na stronach:
www.biegajwgorach.pl
www.festiwalduchagor.pl

Opłata startowa zgodna z regulaminem dostępnym
na stronie www.biegajwgorach.pl

Wydarzenie kulinarne, którego celem jest kultywowanie
lokalnej i regionalnej, tradycyjnej kuchni Krainy Ducha Gór
i Dolnego Śląska. Festiwal to kiermasz produktów lokalnych „Skarbiec Ducha Gór” oraz produktów z Dolnego Śląska, pokaz dań, przyznanie prawa do marki lokalnej „Skarby Ducha Gór”, konkurs na „Danie i Kuchnię Liczyrzepy”.
Podczas festiwalu będzie można uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych: wykonanie drobnych form witrażowych, malowanie na szkle, haftowanie, zdobienie pierników, wytwarzanie zabawek z filcowanej wełny, ceramiki,
wyrobu mydła z ziołami i naturalnymi aromatami, układania obrazów z liści. To świetna zabawa i pożyteczny sposób
spędzenia wolnego czasu z dziećmi na urlopie. Nie zabraknie atrakcji na festiwalowej scenie przy restauracji „Dwór
Liczyrzepy”. Wystąpią wykonawcy lokalni i zespoły folklorystyczne, a obradom Jury będzie przewodniczyła Beata
Śmiechowska.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.dworliczyrzepy.pl
www.facebook.com/DworLiczyrzepy
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd
www.festiwalduchagor.pl

14-20.07.2014

14.00-18.00

Warsztaty kulinarnoedukacyjne dla dzieci
i młodzieży w Krainie
Ducha Gór
Dwór Liczyrzepy,
ul. Obrońców Pokoju 4,
KARPACZ

UDZIAŁ W WARSZTATACH:
BEZPŁATNY I NIEOGRANICZONY

W ramach warsztatów uczestnicy będą przygotowywać,
pod opieką Kucharza-animatora, potrawy regionalne, z regionalnych produktów – pierożki podgórzyńskie (oznaczone certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska)
lub ciasteczka Liczyrzepy. Po zajęciach w kuchni, w oczekiwaniu na ugotowanie i upieczenie potraw, uczestnicy
zwiedzą ścieżkę edukacyjną pod hasłem „Poznaj wszystkie
oblicza Liczyrzepy” – będzie to możliwość zabawy w poszukiwanie skrytek pełnych ciekawostek dotyczących postaci
Ducha Gór i jego królestwa – Karkonoszy. W tej grze będzie uczestniczył także sam Liczyrzepa – opowie więc przy
okazji historie na swój temat… Po zabawie uczestnicy będą
mogli spożyć przygotowane przez siebie danie i otrzymają
dyplom „Kuchmistrza Liczyrzepy”.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.dworliczyrzepy.pl
www.hotel-relaks.pl
www.konkurs.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

14-18.07.2014

9.00-18.00

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.sztolniekowary.com
www.festiwalduchagor.pl

SZTOLNIE KOWARY
Kopalnia Liczyrzepa

Kopalnia Liczyrzepa
SZTOLNIE KOWARY

15.07.2014

12.00-17.00

14-18.07.2014

9.00-16.30

Tradycje regionu
w Muzeum Karkonoskim
Muzeum Karkonoskie
Jelenia Góra, ul. Matejki 28
Wstęp ulgowy dla wszystkich – 4 zł

Muzeum Karkonoskie posiada bogate zbiory związane z kulturą i historią Karkonoszy, pogranicza śląsko-czeskiego i Dolnego Śląska. Do najcenniejszych należy największa w Polsce
kolekcja szkła artystycznego. Wystawy wzbogacone są
o liczne dodatki tj. informacyjne ekrany dotykowe, filmy, gry
multimedialne czy specjalny kącik dla dzieci, gdzie można
obejrzeć komiks nawiązujący do historii naszego regionu.
Można również obejrzeć chałupę wiejską o charakterystycznej dla regionu konstrukcji w XVIII/XIX wieku z wyposażonym wnętrzem, typowymi meblami i innymi przedmiotami
używanymi w gospodarstwie
domowym w ubiegłych wiekach. Opisy na wystawach oraz
informacje umieszczone w multimediach dostępne są w języku
polskim, angielskim, niemieckim
i czeskim. Muzeum Karkonoskie
to skarbnica wiedzy na temat tradycji i zapomnianych rzemiosł naszego regionu.
WIĘCEJ INFORMACJI
NA STRONACH:
www.muzeumkarkonoskie.pl
www.facebook.com/ MuzeumKarkonoskie
www.festiwalduchagor.pl

Historia polskiego uranu, wejście na wystawę minerałów
do Skarbnicy Walońskiej, Podziemne Widowisko Laserowe „Nalot Na Hiroszimę”+ Nowość Bomba Atomowa
„Little Boy”. Czas Zwiedzania 60 Minut, Trasa 1200m.

Skalne miasteczko
w Rudawach Janowickich
i tradycje piernikarskie na
Dolnym Śląsku
START: Karpniki – Parking przy
Przełęczy Karpnickiej
META: Trzcińsko – Piekarnia
„Piernikowy.pl”
UCZESTNICTWO BEZPŁATNE
ZAPISY NA WĘDRÓWKI:
www.konkursy.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

Podczas festiwalu 10% zniżki
na hasło Festiwal Ducha Gór
Podczas tej wędrówki Duch Gór zaprasza uczestników
w Rudawy Janowickie. Ta część Krainy Ducha Gór prezentuje nam wyjątkowe piękno – ciekawe i oryginalne formy
skalne, wykute przez naturę w granicie. Przejście zaplanowane jest z Przełęczy Karpnickiej, szlakiem niebieskim na
Lwią Górę. Na jej szczycie znajduje się niewielkie Skalne
Miasteczko – Starościńskie Skały, które mimo niewątpliwych atutów krajobrazowych i wspaniałej panoramy Karkonoszy, nie jest znane i znajduje się często poza trasami
turystycznych wędrówek. Następnie uczestnicy przejdą
ponownie w stronę Przełęczy Karpnickiej, by przez zbocza
Gór Sokolich dostać się do niewielkiej piekarni, położonej
w malowniczej wiosce – Trzcińsko, między wodami rzeki Bóbr a zboczami Sokolika. W piekarni „Piernikowy.pl”
uczestnicy usłyszą o tradycji wypiekania pierników w Krainie Ducha Gór i na Dolnym Śląsku, żywej na tych terenach
od XIII w. Będzie to również okazja, by samemu zmierzyć
się z trudną sztuką zdobienia pierników lukrem, w ramach
warsztatów w otwartej pracowni. Duch Gór ugości tu
wszystkich z (piernikowym) sercem na dłoni. Organizacja:
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.
UWAGA impreza nie ma charakteru imprezy zorganizowanej, każdy uczestnik idzie na swoją odpowiedzialność.
DO POBRANIA TAKŻE BEZPŁATNA APLIKACJA DLA TURYSTY
– Kraina Ducha Gór – multimedialny przewodnik po Krainie
Ducha Gór, do pobrania w App Store oraz w Google play.
DLA UCZESTNIKÓW PREZENT – przewodnik turystyczny,
składający się z trzech części „Kraina Ducha Gór”
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WĘDRÓWEK:
www.festiwalduchagor.pl
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd

16.07.2014
12.00-16.00

W warsztacie Ducha Gór
– otwarte pracownie
Piekarnia „Piernikowy.pl”
Trzcińsko 67
58-520 Janowice Wielkie
NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

16.07.2014

09.00-16.30

Festiwal Ducha Gór
w Miejskim Muzeum
Zabawek w Karpaczu
MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
ze zbiorów Henryka
Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3, 58-540 KARPACZ

Czy wiesz jak samodzielnie wykonać mydło? Czy znasz historię pierników na Dolnym Śląsku? Chcesz samodzielnie wylukrować oryginalne pierniki? A może chcesz poznać tajniki
filcowania i dowiedzieć się więcej o owcach wrzosówkach?
Zachwyca Cię piękno Karkonoskiej przyrody? Spróbuj je zatrzymać w grafice lub tworząc florotypię. Nie wiesz jak?
Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na te i inne pytania, albo
chcesz przywieźć z Krainy Ducha Gór pamiątkę wykonaną własnymi rękoma lub po prostu chcesz spędzić czas
z rodziną w zupełnie inny sposób – powinieneś spróbować
swych sił w rękodzielniczych warsztatach Krainy Ducha
Gór. Z okazji Festiwalu Ducha Gór nasi artyści i rękodzielnicy otwierają swe pracownie, by podzielić się wiedzą oraz
umiejętnościami z każdym, kto ich odwiedzi. To niezwykła
okazja, by poznać historię tradycyjnego rękodzieła regionu
Karkonoszy oraz by poczuć się niczym prawdziwy artysta.
Otwarte pracownie 16.07.2014 w Trzcińsku, w kameralnej
atmosferze i w bezpośrednim kontakcie z producentami,
a także podczas Festiwalu Samków Liczyrzepy, Wędrówek
oraz Urodzin Ducha Gór.
ZAPISY NA WARSZTATY:
www.konkursyduchgor.org
lub www.festiwalduchagor.pl

W bajkowej scenografii wykonanej przez Pana Kazimierza
Wiśniaka, na tle wymalowanych półeczek dzieci mogą
zobaczyć lalki, które uczą się w szkole, spacerują, jedzą
kolacje. Tutaj wita dzieci miś Uszatek, chłopcy zachwycają się samochodami straży pożarnej czy klockami lego
a dziewczynki wspaniałymi miniaturkami domków dla lalek z pełnym wyposażeniem a każda dziewczynka marzy
o własnym takim domku . Na miniaturowym straganie jaki
rozstawiano na jarmarkach dzieci mogą podziwiać dawno
zapomniane ozdoby z cukru, piernika, koguciki gliniane
i koniki drewniane. Kolekcja ukazuje przekrój zabawkarstwa obejmujący około 200 lat od XVIII-wiecznych figurek
szopkowych poprzez lalki z XIX wieku aż po zabawki typowe dla XX wieku. Tutaj można zobaczyć lalki z Japonii,
Meksyku czy Australii.

16.07.2014

8.00-20.00
Duch Gór
w Samotni

Znużony gwarem Duch Gór udaje się do Samotni na pstrąga Samotnika – nową specjalność kuchni Samotni.
W schronisku będą obowiązywały zniżki na noclegi w wysokości 30% w czasie trwania festiwalu.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.samotnia.com.pl
www.festiwalduchagor.pl

Schronisko PTTK Samotnia

17.07.2014

13.00-18.00

Szmaragdowe piękno
wodospadów i tradycje
zielarskie w okolicach
Borowic

WIĘCEJ INFORMACJI
NA STRONACH:
www.muzeumzabawek.pl
www.festiwalduchagor.pl

START: Przesieka Dolna – Przystanek autobusowy przy OW Olimpia
META: Borowice – OW Skalnik

Specjalny bilet wstępu:
Normalny – 5 zł
Ulgowy – 2,5 zł

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY –
www.konkursy.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

UCZESTNICTWO BEZPŁATNE

Podczas kolejnej wędrówki Duch Gór zaprezentuje piękno
dwóch wodospadów położonych w Przesiece i Borowicach.
Uczestnicy przejdą od Wodospadu Podgórnej (trzeciego
co do wielkości naturalnego wodospadu w Karkonoszach),
żółtym szlakiem przez lasy Borowic do niewielkiego Wodospadu Jodłówki. Na zakończenie wędrówki Duch Gór zaprosi wszystkich uczestników na opowieść o Laborantach
i tradycjach zielarskich, które były niezwykle żywe w regionie Karkonoszy. Twórca receptury Likieru Karkonoskiego, zarejestrowanego jako produkt tradycyjny, zdradzi tajemnice,
również lecznicze, ziół kryjących się w okolicznych lasach.
Organizator: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
UWAGA impreza nie ma charakteru imprezy zorganizowanej, każdy uczestnik idzie na swoją odpowiedzialność.
WAŻNA INFORMACJA osoby chcące wziąć udział w całej
wędrówce (przejście obok wodospadów oraz opowieść
o Laborantach) powinny zorganizować sobie transport
z Borowic niezależny od połączeń autobusowych. Osoby
bez możliwości zorganizowania dodatkowego transportu
mogą wziąć udział w części wędrówki (przejście obok wodospadów, bez opowieści o Laborantach). Jest to spowodowane brakiem autobusu z Borowic po godz. 18.00.
DO POBRANIA TAKŻE BEZPŁATNA APLIKACJA DLA TURYSTY
– Kraina Ducha Gór – multimedialny przewodnik po Krainie
Ducha Gór, do pobrania w App Store oraz w Google play.
DLA UCZESTNIKÓW PREZENT – przewodnik turystyczny,
składający się z trzech części „Kraina Ducha Gór”.
WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEMAT WĘDRÓWEK:
www.festiwalduchagor.pl
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd

17.07.2014

11.00

18.07.2014

16.00

Wielki Teatr
Legend Karkonoszy
Zdrojowy Teatr Animacji
Park Zdrojowy 1
Jelenia Góra-Cieplice

18.07.2014

19.00

Letnia Gala Wiedeńska
Obiekt pałacowo-parkowy
Pałac Wojanów

„WIELKI TEATR LEGEND KARKONOSZY”
Reżyseria – Bogdan Nauka
Scenografia – Lewan Mantidze
Muzyka – Agim Dżeljilji
Obsada: Dorota Fluder, Lidia Lisowicz, Radosław Biniek,
Sylwester Kuper, Jacek Maksimowicz, Sławomir Mozo
lewski.
„Wielki Teatr Legend Karkonoskich” to jedna z atrakcyjniejszych propozycji Zdrojowego Teatru Animacji. Fabułę
przedstawienia stanowią trzy legendy o powstaniu Jeleniej
Góry i pamiętnym polowaniu na dorodnego jelenia oraz
„Cała prawda o Rzepiórze” i „Legenda o Kunegundzie”.
„Wielki Teatr Legend Karkonoskich” znakomicie odbierany
jest przez dzieci i przez dorosłych, którzy łatwo odczytują
zawarty w tekście dowcip także współczesny.

INFORMACJE NA
TEMAT BILETÓW:
www.farmaartystyczna.pl

Wykonawcy:
Janusz Nykiel – skrzypce, Ewa Mutkowska – skrzypce, Jan Skopowski – wiolonczela, Tomasz Iwanek – kontrabas, Jerzy Janke
– fortepian
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.farmaartystyczna.pl
www.dolinapalacow.pl
www.festiwalduchagor.pl

18-19.07.2014

18.00-24.00

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
https://www.facebook.com/
ZdrojowyTeatrAnimacjiWJeleniejGorze?ref=hl
www.teatr.jgora.pl
www.festiwalduchagor.pl

BILET SPECJALNY 10 zł

„Letnia Gala Wiedeńska” to wydarzenie artystyczne – koncert plenerowy w wykonaniu uzdrowiskowej, kameralnej
orkiestry smyczkowej – Chamber OPUS, która została powołana do życia w celu odtworzenia tradycji koncertów
na terenach uzdrowiskowych. Zadaniem orkiestry jest
kontynuacja historii dawnych „lekkich” koncertów muzyki klasycznej w pięknych ogrodach, pałacach, dworach,
uzdrowiskach w naszym regionie.
Koncert lekkiej muzyki klasycznej, który proponujemy,
w oprawie prelekcji dotyczącej dawnych zwyczajów cyklicznego muzykowania i życia kulturalnego w Kotlinie
Jeleniogórskiej, będzie formą miłej rozrywki i poznania
cząstki historii regionu dla turystów i mieszkańców regionu. Wydarzenie odbędzie się w pięknym, zabytkowym
miejscu, z bogatą historią w tle. W czasie koncertu, Goście
będą mogli skorzystać z serwisu cateringowego, napić się
kawy lub spróbować słodkości jak np. „wiedeńskiego sernika” – wyroby lokalnych producentów.
Wydarzenie będzie organizowane w kooperacji partnerskiej: Farmy Artystycznej w Staniszowie wspólnie z Fundacją Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

„Gitarą i …. – borowickie
spotkania z poezją
śpiewaną”
Borowice

WSTĘP WOLNY

19.07.2014

II Urodziny
Ducha Gór

Festiwal jest prawdziwą ucztą dla ucha i ducha wszystkich
przybyłych na niego osób. Organizatorzy każdego roku
wkładając całe swoje serce, zaangażowanie i czas dokładają wszelkich starań, aby przygotować to magiczne wydarzenie, skierowane do mieszkańców regionu Karkonoszy,
turystów i ludzi sercem z nim związanych. Podczas dwóch
letnich dni, każdy może za darmo posłuchać wspaniałych
wykonawców w otoczeniu wyjątkowej scenerii, jaką tworzy przyroda: góry, borowicka polana, las i rzeka.
Wstęp na koncerty jest wolny, dla wszystkich przyjezdnych organizatorzy udostępniają pole namiotowe tuż
obok miejsca koncertów.
Do Borowic można dojechać autobusem podmiejskim z Jeleniej Góry. Na czas trwania imprezy zostaną udostępnione
dodatkowe połączenia bezpośrednio z dworca PKP w Jeleniej
Górze. Regularne połączenia kolejowe i autobusowe kursują
do Jeleniej Góry z większości miast. Zmotoryzowanym organizatorzy zapewniają miejsca parkingowe w pobliżu.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.podgorzyn.pl/gitaraipiorem
www.gitaraipiorem.pl
www.gitarai.pl
www.facebook.com/Gitara-i-borowickiespotkania-z-poezja-spiewana
www.festiwalduchagor.pl

Jest to jedyna tego typu impreza w regionie karkonoskim,
nawiązująca do lokalnych legend i słynnej postaci Ducha
Gór, którą przybliżono już tysiącom turystów, wczasowiczów, kolonistów i mieszkańców miasta pod Śnieżką.
Każdy znajdzie tu coś atrakcyjnego dla siebie. Bogata oferta
programowa obejmuje ciekawe koncerty i występy, warsztaty, pokazy, wystawy, konkursy i zabawy z nagrodami. Nie
zabraknie też legend o Duchu Gór ani urodzinowego tortu
dla wspaniałego Jubilata. Przed koncertami będziemy mogli zobaczyć uczestników barwnej Parady Ducha Gór, która przejdzie głównym deptakiem Karpacza. Na straganach
i stoiskach jarmarku zaprezentują się lokalni producenci ze
„Skarbca Ducha Gór” z różnorodnymi wyrobami artystycz-

no-użytkowymi. A dla chętnych w każdym wieku będą
przygotowane warsztaty wyrobu mydła z ziołami i naturalnymi aromatami, zdobienia pierników „Chce misie”,
wytwarzania zabawek z filcowanej wełny, haftu, florotypii,
ceramiki i monografii artystycznej.
Organizator: Karkonoskie Tajemnice
i LGD Partnerstwo Ducha Gór

Skwer przed Karkonoskimi
Tajemnicami,
ul. Mickiewicza 1A, KARPACZ

19.07.2014

12.00 oraz 18.00

Parada
Legendy Zamku Chojnik
– czyli epos rycerski
niezwykle komiczny
Karpacz Centrum Miasta

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.karkonoskietajemnice.pl
www.facebook.com/
karkonoskietajemnice
www.festiwalduchagor.pl
www.konkursy.duchgor.org

19.07.2014

10.00-20.00

Wspólne budowanie
Ducha Gór
z klocków LEGO
WYSTAWA KLOCKÓW LEGO
ul. Konstytucji 3 Maja 24
58-540 Karpacz

WSTĘP WOLNY

LEGENDY ZAMKU CHOJNIK – EPOS RYCERSKI NIEZWYKLE
KOMICZNY
Scenariusz i reżyseria – Bogdan Nauka
Scenografia – Edward Lutczyn
Muzyka – Jan Walczyński
Początek jak na koncercie rockowym. Dymy, mocne akordy muzyki. W tle kiczowaty pejzaż z ruinami zamczyska.
A już po chwili robi się baśniowo i lutczynowo. Rycerze,
chłopi, margrabia, tajemniczy czarodziej itp. Teatr, pantomima. A spoiwem wszystkiego jest muzyka, która mówi,
strzela, towarzyszy miłosnym zalotom. Szczególnym magnesem spektaklu była scenografia Edwarda Lutczyna
(...) Z charakterystyczną dla siebie przekorą potraktował
postaci jeleniogórskiego spektaklu oraz przeznaczone dla
nich stroje i maski. Tacy chociażby rycerze to fajne wąsiaste typy z wypchanymi tyłkami. Bo lubi takie zabawne
deformacje i jest to humor zdrowy. Nadciąga mnich. Jak
ślimak, bo na plecach ma worek z całym klasztorem. Ale
także z figurkami gołych zakonnic. Takich pikantnych szczegółów było więcej. Także, gdy pojawiła się księżniczka czy
też margrabianka. Nie tylko mająca czym oddychać, ale
i z obnażonym przedłużeniem pleców (by nie było zgorszenia, wykonanym z plastiku). I kusi zalotników, potencjalnych kandydatów do jej ręki. (...)
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
https://www.facebook.com/ZdrojowyTeatrAnimacjiWJeleniejGorze?ref=hl
www.teatr.jgora.pl
www.festiwalduchagor.pl

Zapraszamy na Interaktywną
Wystawę modeli zbudowanych
z klocków LEGO, na której od
19 lipca rozpoczniemy budowanie postaci Ducha Gór. Każdy
zwiedzający w godz. od 10 do 20
będzie miał okazję zobaczyć jak
powstaje ogromna postać Ducha
Gór oraz wpisać się do księgi budowniczego.
WIĘCEJ INFORMACJI
NA STRONACH:
www.klocki.karpacz.pl
www.festiwalduchagor.pl
Szczegółowy cennik na stronie internetowej
www.klocki.karpacz.pl

19.07.2014

10.00-18.00

Duch Gór dla dzieci
w Wieży Widokowej
w Radomierzu
Wieża Widokowa
w Radomierzu

W ten wyjątkowy dzień specjalne nagrody dla rodzin z dziećmi. Dzieci będą miały okazję spróbować swoich sił w konkursie rysowniczym, którego tematem przewodnim będzie Duch
Gór i Wieża. Będzie można bezpłatnie całą rodziną wejść na
wieżę widokową i zobaczyć panoramę Karkonoszy.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.janowicewielkie.eu
www.facebook.com/GminaJanowiceWielkie
www.facebook.com/WiezaWidokowa
www.festiwalduchagor.org
WSTĘP WOLNY

19.07.2014

19.00-20.00

Nocne zwiedzanie kopalni Liczyrzepa – historia polskiego
uranu, wejście na wystawę minerałów do Skarbnicy Walońskiej, podziemne widowisko laserowe „Nalot na Hiroszimę”+ nowość bomba atomowa „Little Boy”. Czas zwiedzania 60 minut, trasa 1200 m. Po zwiedzaniu grill przed
sztolnią odpłatny 8 zł od osoby (kiełbaska z grilla , pieczywo,
keczup, musztarda, ogórek kiszony). Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

20.07.2014

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.sztolniekowary.com, www.festiwalduchagor.pl
BILET SPECJALNY: 16 zł
(konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna)

Nocne zwiedzanie
kopalni Liczyrzepa –
historia polskiego uranu

19.00

Historyczno TurystycznaSzopka Jeleniogórska
Zdrojowy Teatr Animacji
Park Zdrojowy 1
Jelenia Góra-Cieplice
BILET SPECJALNY: 10 zł

Szczegóły na temat atrakcji i pokazów organizowanych na
terenie Western City:
www.western.com.pl

WESTERN CITY
Ściegny 154
Karpacz

SZTOLNIE KOWARY
Kopalnia Liczyrzepa

20.07.2014

SHERIFF DUCH GÓR
WKRACZA DO WESTERN!

W Western City, w Mieście Prawdziwych Kowbojów
w Ściegnach, każdy może przenieść się w czasie do świata
szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota.
Jest to osadzony w westernowym klimacie park rozrywki, kowbojskie miasteczko, którego drewniane budynki są
ściśle wzorowane na zabudowaniach z Dzikiego Zachodu.
Znajdziemy tu Saloon, Biuro Szeryfa, Western Press, Sklep
Kolonialny, Pocztę oraz Bank, na który wciąż ktoś napada.
Dodatkową atrakcją są odbywające się w samo południe
pojedynki rewolwerowców.
W programie przewidziano kowbojskie konkursy z nagrodami. Gwarantowana rodzinna zabawa przez cały dzień.

22.07.2014
„HISTORYCZNO-TURYSTYCZNA SZOPKA JELENIOGÓRSKA”
Reżyseria Bogdan Nauka
Scenografia Lewan Mantidze
Muzyka Jacek Szreniawa
Teksty piosenek Tadeusz Siwek
Występują:
Dorota Fluder, Dorota Bąblińska-Korczycka, Lidia Lisowicz,
Katarzyna Morawska, Radosław Biniek, Rafał Ksiądzyna,
Sylwester Kuper Jacek Maksimowicz, Sławomir Mozolewski
Atrakcyjna, propozycja Zdrojowego Teatru Animacji skierowana do turystów. Fabułę przedstawienia stanowią legendy karkonoskie oraz nieznane szerszej publiczności zabawne fakty z historii naszego miasta. Historyczno-Turystyczna
Szopka Jeleniogórska (odsłona druga)” to satyryczno-muzyczny spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych, zawarty w tekście dowcip a także współczesne akcenty sprawią, że spędzicie Państwo z nami niezapomniane chwile.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
https://www.facebook.com/Zdrojowy
TeatrAnimacjiWJeleniejGorze?ref=hl
www.teatr.jgora.pl
www.festiwalduchagor.pl

12.00-17.00

Historie znikania –
opowieści z Mniszkowa
i Miedzianki
START: „Stary Basen”
Janowice Wielkie
META: Miedzianka

Duch Gór zaprasza na wędrówkę, podczas której będzie
można poznać nieznane i niemal utracone historie z Rudaw
Janowickich. Przejście zaplanowane jest szlakiem spod
dawnego basenu w Janowicach Wielkich, Doliną Janówki,
przez Polanę Mniszkowską do dworu w Mniszkowie. Zwiedzanie Dworu w Mniszkowie będzie wspaniałą okazją, by
zobaczyć wyjątkowy przykład zastosowania budownictwa
szachulcowego, tak rzadko spotykanego w siedzibach szlacheckich, uczestnicy wędrowania będą mieli możliwość
ujrzenia wnętrza dworu i osławionych polichromii na
sklepieniach, pochodzących z drugiej połowy XVIII w. Jest
to sytuacja niecodzienna, ponieważ dwór jest obiektem
prywatnym i nie jest udostępniony do zwiedzania, oprowadzać turystów będzie właścicielka dworu, która dodatkowo opowie o samym budynku i okolicy. Po przystanku
w Mniszkowie Duch Gór zaprosi uczestników na spotkanie
z Miasteczkiem-widmo – czyli z Miedzianką. Niegdyś jedno
z najpiękniejszych miasteczek pruskich, o siedemsetletniej
historii górniczej, położone na malowniczych wzgórzach
Rudaw Janowickich – do dziś pokazuje, że nie pozwoli
o sobie zapomnieć. Jak to się stało, że miasteczko liczące
niegdyś ponad 100 domów dziś stało się maleńką wsią,
z kilkoma budynkami? O Miedziance – bohaterce książek,
spektaklu i słuchowiska radiowego opowiedzą nam rodowici mieszkańcy tych terenów, dzieląc się przy ognisku historiami, których nie odnajdziemy nigdzie indziej.

UCZESTNICTWO BEZPŁATNE

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY –
www.konkursy.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

Organizator: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
UWAGA impreza nie ma charakteru imprezy zorganizowanej, każdy uczestnik idzie na swoją odpowiedzialność.
DO POBRANIA TAKŻE BEZPŁATNA APLIKACJA DLA TURYSTY
– Kraina Ducha Gór – multimedialny przewodnik po Krainie
Ducha Gór, do pobrania w App Store oraz w Google play.
DLA UCZESTNIKÓW PREZENT – przewodnik turystyczny,
składający się z trzech części „Kraina Ducha Gór”.

25-26.07.2014
Od godz. 17.00
25 lipca do późnych
godzin wieczornych
26 lipca

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.polana.art.pl
www.facebook.com/przegladpolana
www.festiwalduchagor.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WĘDRÓWEK:
www.festiwalduchagor.pl
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd

24.07.2014

12.00-17.00

Spotkanie z Karkonoskimi
Laborantami
START: Pałac Spiż w Miłkowie
META: Ogród „Karkonoska
Wstęga Ziół” – Kostrzyca,
ul. Jeleniogórska 21
UCZESTNICTWO BEZPŁATNE
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY –
www.konkursy.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

Duch Gór zaprasza wszystkich chętnych, by zapoznali się
z wyjątkowym i nieoczywistym bogactwem okolic Karkonoszy – z ziołami. Uczestnicy tej wędrówki przejdą od pałacu
w Miłkowie, należącym niegdyś do hrabiny, której podobno
udało się stworzyć eliksir młodości. Następnie swoje kroki
skierują ku Kościołowi św. Jadwigi, wokół którego znajdują
się nagrobki Laborantów, niegdyś zamieszkujących Miłków
i przyczyniających się do jego sławy w ziołolecznictwie.
Kolejnym punktem wyprawy będą ruiny starej szubienicy
w okolicach Ścięgien, na wzgórzu zwanym Straconką.
Zwieńczeniem wędrówki będzie spacer po ogrodzie „Karkonoska wstęga ziół”, tam można zapoznać się z ziołami występującymi w Karkonoszach i poznać historię Laborantów
i ziołolecznictwa tych terenów.
Organizator: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha
Gór
UWAGA impreza nie ma charakteru imprezy zorganizowanej, każdy uczestnik idzie na swoją odpowiedzialność.
DO POBRANIA TAKŻE BEZPŁATNA APLIKACJA DLA TURY
STY – Kraina Ducha Gór – multimedialny przewodnik po
Krainie Ducha Gór, do pobrania w App Store oraz w Google
play.
DLA UCZESTNIKÓW PREZENT – przewodnik turystyczny,
składający się z trzech części „Kraina Ducha Gór”.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
WĘDRÓWEK:
www.festiwalduchagor.pl
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd

Wędrowny Przegląd Piosenki „Polana” to coroczne,
2-dniowe, plenerowe spotkania miłośników gór, muzyki,
poezji. Przegląd odbywa się w różnych miejscach pięknych
pasm górskich Janowice Wielkie – Rudawach Janowickich
i Górach Kaczawskich.
W ciągu 2 dni proponujemy kilkanaście godzin koncertów,
a później długie nocne ogniska z gitarami.

Tegoroczna „Polana” odbędzie się w Janowicach
Wielkich (tzw. Stare Janowice), u stóp Gór Ołowianych.
Miejsce będzie oznakowane, szczegóły dotarcia na
www.polana.art.pl

IV Wędrowny Przegląd
Piosenki „Polana”

26.07.2014
9.00-14.00

„Spotkanie z Wołogórem”
Wędrówka do dawnej
osady górskiej Budniki
Budniki – dawna osada górska
UCZESTNICTWO BEZPŁATNE

WSTĘP WOLNY

Wędrówka pt. „Spotkanie z Wołogórem” – przejście do
dawnej osady Budniki, przejście szlakiem Miłośników Budnik, w trakcie zwiedzania będziemy opowiadać o mieszkańcach osady i jej historii. W centrum Budnik będzie ognisko i przywoływanie Wołogóra.
Wspólne wyjście o godzinie 9.00 z DW Krucze Skały do Budnik. Planowana godzina spotkania z Wołogórem o 11.00
w centrum Budnik. Planowane zakończenie o godzinie
14.00
Organizator: Miłośnicy Budnik
UWAGA impreza nie ma charakteru imprezy zorganizowanej, każdy uczestnik idzie na swoją odpowiedzialność.
DO POBRANIA TAKŻE BEZPŁATNA APLIKACJA DLA TURY
STY – Budniki – multimedialny przewodnik po Zapomnianym Pięknie Budnik, do pobrania w Google play.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:
www.budniki.pl
www.facebook.com/budnikipl.karkonosze
www.festiwalduchagor.pl
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY –
www.konkursy.duchgor.org
www.festiwalduchagor.pl

