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łowem kluczem
9 włoskiej edycji Europejskiego
Festiwalu Smaku jest Amore. Mottem
„Lubelskie. Smakuj życie”.
Miłość jest uniwersalnym
językiem. Amore to podstawa miłości, przyjaźni,
pasji, kreatywności, szacunku dla drugiego człowieka. Amore jest częścią
włoskiej i polskiej kultury
i kuchni. Jeśli robisz to, co
kochasz i w co wierzysz,
reszta przychodzi naturalnie.
Waldemar Sulisz
dyrektor Europejskiego
Festiwalu Smaku

Szanowni Państwo
Przed nami dziewiąta
edycja Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie.
Serdecznie zapraszam do
smakowania kultury pod
jej różnymi postaciami. Od
muzyki poprzez film, teatr,
warsztaty aż po stół i kulinaria. Organizatorzy jak co
roku przygotowali bogaty
program, potwierdzający, że
jest to dziś jeden z najważniejszych wielokulturowych
festiwali w Polsce.
Słowem przewodnim tegorocznej, włoskiej edycji festiwalu jest amore. Mottem
„Lubelskie. Smakuj życie”.
Zakochajmy się zatem we
włoskiej i naszej lubelskiej
kulturze i kuchni. Przekonajmy się wspólnie, że miłość i
pasja nieustannie towarzyszą jej twórcom.
W programie 9 Europejskiego Festiwalu Smaku
znalazły się wydarzenia specjalne, wpisane w obchody
700-lecia Lublina. Nie zabraknie potraw przygotowanych w oparciu o regionalne
produkty z Lubelszczyzny.
W restauracjach Lublina będziemy mogli zapoznać się z
kulinarną tradycją naszego
miasta, regionu smakując

dania z 7 wieków ich historii. W tym roku po raz drugi
wybierzemy „Najlepszy smak
Lubelszczyzny”. To konkurs,
który ma na celu wyszukiwanie i promowanie produktów
lokalnych i regionalnych oraz
wspieranie ich producentów.
Produkt regionalny to znakomita wizytówka naszego województwa. Możemy
poszczycić się doskonałymi,
tradycyjnymi daniami powstającymi z rodzimych
produktów. Festiwal będzie
świetną okazją do posmakowania wieprzowiny ze świń
rasy puławskiej, delektowania się smakami Podlaskiego Przełomu Bugu, Ziemi
Zamojskiej i Chełmskiej, jak
również poznania zalet ziół z
Lubelszczyzny. Mam nadzieję, że smaki naszego regionu
na nowo odkryją nasi goście z
całego kraju.
Serdecznie zapraszam do
odwiedzenia Europejskiego
Festiwalu Smaku. Jestem
przekonany, że zgodnie z jego
słowem przewodnim będziecie Państwo zauroczeni jego
niepowtarzalną atmosferą.
Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa
Lubelskiego

Szanowni Państwo
W ramach tegorocznej
edycji Europejskiego Festiwalu Smaku urokliwe uliczki
lubelskiego Starego Miasta zamienią się w zaułki
włoskiego miasteczka. W
pierwszych dniach września,
dzięki wyjątkowej kuchni,
wydarzeniom kulturalnym,
artystycznym i licznym imprezom
towarzyszącym
Lublin, na moment przeniesie się do słonecznej Italii.
Kolejna już, 9. edycja Europejskiego Festiwalu Smaku, odbywająca się w Roku
Wielkiego Jubileuszu Lublina, nawiązuje także do
obchodów 700-lecia lokacji
naszego miasta na prawie
magdeburskim. W przestrzeni
wielokulturowego
Lublina mieszkańcy i odwiedzający nas goście będą
mogli odbyć kulinarną podróż przez 7 wieków lubelskich smaków i przekonać

się na przykład jak wyglądała
uczta wydana z okazji podpisania aktu Unii Lubelskiej.
Z pewnością wielkim wydarzeniem Europejskiego Festiwalu Smaku będzie również koncert „Festa Italiana”
na Arenie Lublin, podczas
którego wystąpią wielkie
gwiazdy włoskiej piosenki.
Zachęcam Państwa do skorzystania z atrakcji Europejskiego Festiwalu Smaku.
Jestem przekonany, że podobnie jak w poprzednich
latach wydarzenie to będzie
dla Państwa jeszcze jedną okazją do poczucia niezwykłego klimatu naszego
miasta. Życzę smacznych
i ciekawych doświadczeń
oraz
niezapomnianych
chwil podczas różnorodnych
wydarzeń
festiwalowych.
Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Włoska historia

L

ublin od średniowiecza
po wiek XVII żył jarmarkami, z jarmarków i słynął z nich w Europie. Atrakcyjne położenie na szlakach
handlowych i wzrastająca
ranga miasta wpłynęły na
to, że - jak do każdego miasta - zaczęli napływać ludzie
z innych ośrodków europejskich. Poszukiwali nowych
wyzwań, rynków zbytu,
pracy, miejsc, możliwości
realizacji, przygód, czasem
być może przed czymś uciekali…
Tak było np. z pochodzącymi z Włoch braćmi
Sacellisami. Dokładnie nie
wiadomo z którego miasta
przybyli, uważa się, że miejscem ich pochodzenia była
Sycylia i nie byli jedynymi
przedstawicielami tej pięknej wyspy w Lublinie.
Pierwszy, około końca
lat sześćdziesiątych XVI
stulecia, pojawił się Rudgier. Następnie ściągnął
brata Daniela, który najpierw przybył do Krakowa.
W stolicy mieszkał Wawrzyniec Lustimonti, wielce
dla Krakowa zasłużony,
wuj Danielowej małżonki.
A Włosi, tak jak inne nacje
na obczyźnie, trzymali się
w grupie i popierali.
Rudgier dość szybko
zakupił dom, najpierw jeden, potem drugi i kolejne,
ogrody, browar, folwark.
Pomógł mu w tym ożenek
z jedną z najbogatszych
kobiet w Lublinie, Katarzyną Konopniczanką, wnuczką rajcy Jakuba, córką rajcy

Sebastiana, wdową po rajcy Gabrielu Zaborowskim.
Wdowieństwo było dodatkowym atutem Katarzyny
- majątkowym. Z jej ręką
wziął Sacellis spory majątek. Szybko zaczął się piąć
po szczeblach kariery - został ławnikiem, a następnie
rajcą. Podobnie wyglądała
kariera Daniela. Dodatkowo bracia mieli szczęście,
bowiem z powodów od nich
niezależnych szybko weszli
do rady miejskiej.
Rudgier był aromatariuszem, czyli jak byśmy to
obecnie określili – farmaceutą. Głównie jednak zajmował się handlem. Handlował winem, tkaninami,
barwnikami naturalnymi,
a nawet rybami solonymi.
Interesy kupieckie prowadził wspólnie z bratem.
Sacellisowie
utrzymywali
kontakty z kupcami wielu ośrodków. Kiedy Daniel
naraził się społeczności
miejskiej - a charakter miał
trudny, był wybuchowy, powodował konflikty - i został
spostponowany publicznie
w trakcie jarmarku, skarżył
się, że tylu ludzi na jarmark
przybyło i było świadkiem
wstydu, jaki mu uczyniono.
Ale chyba odczucia społeczne musiały być właściwe
dla jego poczynań. Daniel
wszystkich miał za nic, znieważał słownie, czyli wymyślał plugawymi słowami
nawet podeszłego wiekiem,
cieszącego się estymą, lubelskiego rajcę Aleksego
Stannifusora. Ciągle się

kłócił i procesował, zalewał
fecesami sąsiednią kamienicę, wybudował ścianę zasłaniającą światło dzienne
sąsiadom. Po zakończeniu
kwartalnego
przewodniczenia radzie miejskiej, nie
chciał oddać insygniów i
kluczy do skrzynki miejskiej,
tylko uciekł z nimi z ratusza.
Równie
awanturniczo
zachowywał się Rudgier.
Prowadząc rozległe interesy kupieckie miał kontakty
z wieloma krajami, nawet
odległymi. Jednego roku
w domu Rudgiera zatrzymał się kupiec turecki. Nie
wiemy nic na temat stanu
zdrowia Turka. Niestety
zakończył żywot w Lublinie i to w dodatku w domu
Rudgiera. Ten, wystraszony, wpadł w popłoch i nie
wiedział co uczynić z ciałem, chciał się go pozbyć.
Opłacił ludzi podejrzanego
stanu, a ci wynieśli z kamienicy Rudgiera ciało na
desce i pochowali poza
miastem. Wykonali zlecenie, ale po jakimś czasie doszli do wniosku, że

zapłata za „usługę” była
za niska... Chcąc uzyskać
dodatkowe pieniądze, mając ponadto świadomość
zamożności Sacellisa, jak
również jego prestiż w mieście, postanowili działać.
Wykopali trupa i wnieśli go
na teren miasta w murach,
porzucając na Rynku. Sytuacja stawała się poważna,
bowiem sułtan, który wiedział do jakiego miasta udał
się ów kupiec i jakie miał ze
sobą towary, kanałami dyplomatycznymi rozpoczął
poszukiwania zaginionego. W sprawę włączył się
nawet król polski. Jednak
Rudgierowi udało się jakoś
wyplątać z opresji…
Obydwaj bracia zmarli w
tym samym 1595 roku. Po
pogrzebie, a pochowani zostali w grobowcu w kościele
Dominikanów, zjechała rodzina Sacellisów z dalekiej
Italii, by odebrać należną jej
część majątku. W Lublinie
pozostały dzieci Daniela i
wdowa Rudgierowa, bowiem
Rudgier nie miał potomstwa.
dr Grażyna Jakimińska
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Kiedy w Sopocie w latach
70 Drupi zaśpiewał balladę
„Sereno e”, Polska oszalała
na jego punkcie.
Pogodnie/ radośnie jest
Pozostać jeszcze trochę
w łóżku
I słyszeć jak w kuchni
na dole
Przygotowujesz już moją
kawę
I udawać, że śpię
Aby przyciągnąć cię
do siebie
(„Sereno e”)

„Boys, boys, boys, I’m
looking for a good time”
- zmysłowy przebój
Sabriny śpiewała pod
koniec lat 80. cała
Europa.

Koncert
poprowadzi
i zatańczy

Stefano
Terrazzino
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Witek Muzyk Ulicy

C

haryzmatyczny muzyk uliczny, obdarzony
bardzo mocnym głosem. Zainspirowany uliczną skrzypaczką Dominiką
Bienias wychodzi na miasto z akordeonem i tworzy
swoją własną, wyjątkową
muzykę, pełną refleksyjnych słów. Opisuje świat z
perspektywy zarówno obserwatora jak i sympatyka
ludzi, których umysł jest
bezkrytycznie
poddany,
uformowany i zniewolony przez system religijny,

polityczny i ekonomiczny.
W prezentowanej muzyce przeplatają się motywy
ludowe i rockowe, ale nie
brakuje też wyraźnych akcentów lirycznych.
Grając na ulicy poddaje ludzi próbie wrażliwości
muzycznej, dzięki której
wyłonił piosenki które cieszą
się wśród przechodniów
największym
uznaniem.
25 listopada 2016 ukazał
się album GRAM DLA WAS.
Pierwszy nakład płyty rozszedł się w ciągu miesiąca.
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O sobie:
Kiedyś żyłem tak jak Ty: szybko. Cały czas w biegu, w
pogoni za pieniądzem. Przez trzynaście lat. Myślałem –
że pieniądze dadzą mi szczęście. Ale to szczęście dała
mi pasja, którą w sobie odnalazłem: muzyka. Tym szczęściem postanowiłem dzielić się z innymi: skomponowałem kilka melodii, napisałem do nich teksty. W ten sposób
powstały piosenki, które sprawiają, że na niejednej twarzy pojawia się uśmiech. Które dodają ludziom otuchy.
Wziąłem akordeon i wyszedłem z nim na ulicę. Zacząłem
grać dla przypadkowo spotkanych ludzi. Za darmo. Na
ulicach, skwerach, podwórkach. I robię to cały czas: miło
jest widzieć, jak ktoś z wieloma problemami, smutny, zamyślony, na chwilę przystanie, wsłucha się w moją melodię, uśmiechnie się, a po jego policzku spłynie łza radości.

Witek

KONCERTY
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Thomas Grotto

T

homas pochodzi z Bolzano w północnych Włoszech. Uwielbia gotować
i tańczyć. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat.
Od 9. roku życia uczył się gry
na perkusji. Ojciec Thomasa
prowadził restaurację, hobbystycznie zajmował się śpiewem i grą na instrumentach.
Thomas po raz pierwszy na
scenie wystąpił mając 12 lat
jako perkusista zespołu speed
metalowego Feline Melinda.
Feline Melinda zagrała support m.in. przed grupą URIAH
HEEP.
Z biegiem czasu Thomas
poczuł , że potrzebuje czegoś
innego i tak w roku 1990 swoją
perkusję przeniósł do zespołu
SKRATCH (rock). Z zespołem
Skannners grał własne koncerty przed takimi zespołami
jak: MOTÖRHEAD, TWISTED
SISTER, GIRLSCHOOL, VANADIUM, MANOWAR, R.J.DIO,
HELLOWEEN, SAXON, BLIND
PETITION, NAZARETH, EXTREMA, SADIST, INSIDIA, DEEP
PURPLE, THIN LIZZY. Od 2007
roku współpracuje z zespołem
grungowym „SoulBox”.
Jego pasją jest taniec.
Długowłosy, pełen tatuaży
rockmen z zapałem oddaje

się swej trzeciej po perkusji
i śpiewaniu pasji - uczy salsy, bachaty, merenque. Sam
brał lekcje nie byle gdzie - we
Włoszech, Kolumbii i na Dominikanie. Jego nauczycielami
byli min.: Al „Liquid Silver” Espinoza i Edie „The salsa freak”,
Roly Maden i Barbara Jimenez,
Esmil Diaz, Albertico Calderon.
www.thomasgrotto.eu
Io senza lei
come, come vivrò
non vive un fiore senza sole.
Chi dice che un uomo
No, non s’illude mai
Non ha visto questi occhi
miei.
Io senza lei
cosa, cosa farò
cos’è la vita senza amore.
Chi dice che una donna
no, non si piange mai
non conosce,
non conosce lei.
Guardo questa casa,
la sua stanza,
questa vita vuota senza di lei
e dovunque guardo vedo
lei, lei, lei…
Perchè io senza lei
sai, non vivo più
e non potro piu amare.
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Błogosławiona
wina

T

rzysta osiemdziesiąt pięć lat temu, książę Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właściciel Kodnia, kradnie z
kaplicy w Watykanie obraz Matki Bożej Gregoriańskiej,
przed którym został cudownie uzdrowiony.
Po udanej ucieczce przed pościgiem papieskim dociera
do podlaskiej ziemi, by tam dziękować Matce Bożej za odzyskane zdrowie. Już od pierwszego dnia obecności obrazu w Kodniu dochodzi do licznych uzdrowień. Początkowo
Sapieha zostaje ukarany przez Papieża Urbana VIII ekskomuniką, jednak w wyniku licznych zasług Sapiehy, papież
orientuje się, że niegodny czyn przynosi błogosławione
owoce.
Błogosławiona wina, w reżyserii Przemysława Häusera
i Przemysława Reichela to niezwykle barwny dokument
fabularyzowany o cudownym obrazie Matki Bożej Kodeńskiej. Powstał na kanwie historii rodu Sapiehów. Pięknym
zdjęciom kręconym m. in. w Rzymie i na Podlasiu, towarzyszy niezwykła muzyka Roberta Jansona. Odtwórcą
głównej roli w filmie jest Jarosław Struczyński – kasztelan
zamku krzyżackiego w Gniewie i uczestnik XVII-w. rekonstrukcji historycznych.
Więcej o filmie: blogoslawionawina.pl

Teatr

DRUK CYFROWY

Od przodu i od tyłu

małe nakłady
- już od 1 sztuki,
krótkie terminy,
atrakcyjne ceny

S

pektakl Stanisława Miedziewskiego i Mateusza Nowaka oparty na książce Karola Zbyszewskiego oglądałem z rosnącym poczuciem dojmującej aktualności tej
opowieści o Polakach, pogubionych pomiędzy dążeniem do
modernizacji a zachowaniem tradycji, wciśniętych pomiędzy rosyjsko-niemieckie koła historii, rozpaczliwie próbujących zachować swój sposób bycia i jednocześnie utrzymać
polityczną podmiotowość. Co gorsza, działania te raz po raz
osuwały się w groteskę, odbierającą nawet tę marną pociechę, że piękną była nasza klęska.
*
Polska i Polacy pod piórem Zbyszewskiego robią rzeczywiście wrażenie jakiegoś niesamowitego ludu, który potrafi
niemal jednocześnie stoczyć się na dno upadku, heroicznie
się zeń podnieść, by znów w widowiskowy sposób zmarnotrawić cały swój wysiłek i ofiary. Najważniejszą jego siłą
wydaje się nie rozsądek czy nawet szaleńcza odwaga, ale
jakaś trudna do wyjaśnienia żywotność, „siła w lędźwiach”,
by użyć słów Longinusa Podbipięty.
*
Być może właśnie dlatego Mateusz Nowak monodram
zaczyna od mocnych słów, usłyszanych ponoć przez Niemcewicza w petersburskim więzieniu w dniu śmierci carycy Katarzyny – „Stara k*** nareszcie umarła”, by później
przedstawić fragment powieści Jerzego Żurka „Casanova” –
w którym tytułowy bohater opisuje swoją nieudaną próbę
zaspokojenia żądzy wspomnianej cesarzowej. Aktor w kostiumie, będącym w połowie osiemnastowieczną suknią, a
w połowie ubraniem przypominającym strój koronacyjny
Stanisława Augusta Poniatowskiego ze słynnego portretu Marcello Bacciarellego z 1768 roku, wychodzi, rozkłada
partyturę i zaczyna w skandujący sposób melorecytować
monolog Casanovy, to wznosząc, to obniżając tonację. Ten
kilkuminutowy fragment, zawierający fizjologiczne opisy
przyrodzenia carycy i skargę słynnego kochanka, nie potrafiącego sprostać zadaniu postawionemu przez jedną z
najpotężniejszych kobiet swoich czasów, wprowadza widzów w świat, w którym panuje darwinistyczna walka o
byt toczona przez pogrążonych w anarchii i bezsile Polaków z drapieżnymi Rosją i Prusami.  Jarosław Cymerman
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SZTUKA

Niewidzialna
Madonna

T

rzeba było niezwykłego zbiegu okoliczności,
żeby w 1979 roku
w Muzeum Narodowym
w Poznaniu pojawił się
kolekcjoner, który zaoferował sprzedaż gotyckiej
Piety. Trzeba było wielkiej
wyobraźni
pracowników,
by w zniszczonej rzeźbie
bez Madonny dostrzec arcydzieło średniowiecznego
mistrza.
Trzeba było niezwykłego zbiegu okoliczności,
żeby dr Adam Soćko z Lu-

blina kilkanaście lat temu
zaczął pracę w tymże muzeum. Jego pasją jest sztuka średniowieczna. Trzeba
było niezwykłego zbiegu
okoliczności, żeby w magazynach muzealnych dostrzegł rzeźbę Chrystusa
zdjętego z krzyża. Pietę
bez Madonny. Co było w tej
rzeźbie, że tak przyciągnęła
jego uwagę?
Kiedy zajrzał do metryczki
zakupu, jego serce zadrżało.
Zobaczył adnotację: Pieta
z podlubelskiej Konopnicy.

Trzeba było niezwykłego
zbiegu okoliczności, żeby
zdecydował się pokazać
rzeźbę na wystawie sztuki
średniowiecznej – w niezwykłej inscenizacji.
Trzeba było niezwykłego
zbiegu okoliczności, żeby
we wrześniu 2015 roku
Małgorzata Sulisz z „Domu
Kultury” w Motyczu (Gmina
Konopnica) zobaczyła Pietę
z Konopnicy. Tak zaczyna

się niezwykła historia Niewidzialnej Madonny z niewidzialnego kościoła. Niewidzialnego, bo ostały się
jeno ruiny dzwonnicy.
Dziś razem z Muzeum Lubelskim, z pomocą Muzeum
Narodowego w Poznaniu
pokazujemy gotycką pietę
w prezbiterium Kaplicy Trójcy Świętej. Nasz festiwal dokłada cegiełkę do obchodów
700 lecia Lublina.

T

Malarki z Konopnicy

SZTUKA

Belriguardo
Taniec jest
naszą pasją

o autorski projekt Małgorzaty Sulisz. Przed dwoma
laty Malarki z Konopnicy ożywiły dziedziniec Muzeum
Lubelskiego. Naturalną scenografią spaceru mody była
zieleń. Dziesiątki drzew, krzewów kwiatów i ziół odrealniły
zamkowy dziedziniec.
W tym roku Malarki z Konopnicy chcą zaczarować Bramę Grodzką. Wespół z Elżbietą Cwaliną z restauracji Hades
Szeroka i malarzami, skupionymi wokół Hadesu - zamienią
Bramę Grodzką w którąś z włoskich bram.
Trzy dni malowania, emocji, spotkań i wzruszeń, a może
nawet chwil teatru. Szukajcie Malarek przy słynnym hadesowym stoliku.

Belriguardo jest również nazwą wilii władców Ferrary
(XVI wiek), w której książę Leonello pobierał lekcje tańca u
mistrza Domenika z Piacenzy. Był on jednym z pierwszych mistrzów włoskiej
szkoły tańca. Skomponował
taniec o tej samej nazwie „Belriguardo”.
W działalność fundacji zaangażowani są zawodowi
nauczyciele tańca, wychowankowie Zespołu Tańca
Dawnego „Belriguardo”, historycy, historycy sztuki,
nauczyciele, muzycy i wielu
innych specjalistów i pasjonatów kultury dawnej.

I

dea Teatru Towarzyskiego nawiązuje do dawnego
zwyczaju zabawy w teatr,
uprawianej przez osoby
z tzw. „towarzystwa”. Powstały w Lublinie w 2006
roku Amatorski Teatr Towarzyski pragnie przywrócić
ten dawny obyczaj wspólnej zabawy w teatr. Członków teatru łączy miłość do

Teatr Towarzyski Czarci Sąd

T

aniec dawny stanowi
podstawę naszych działań w Teatrze Tańca (nie
tylko) Dworskiego Belriguardo. W ofercie mamy tańce
dawne: średniowieczne, renesansowe, barokowe, XIX
wieczne a także tańce salonowe i repertuar taneczny lat
20-tych i 30-tych XX wieku.
Nasze pokazy są nie tylko
lekcją tańca, ale też historii
mody, sztuki i kultury dawnej. Tancerze występują w
ubiorach uszytych według
ścisłych kanonów ówczesnej
mody.
Nazwa Fundacji „Belriguardo” oznacza “piękny widok”.

żywego słowa, poprawnej
polszczyzny, bogatego stroju oraz chęć działania w
grupie. Wspólna zabawa
przy tworzeniu spektakli
teatralnych daje im satysfakcję i radość a jej finałem
jest publiczna prezentacja dla rodziny, przyjaciół i
znajomych jak i dla szerszej publiczności. Współpracę z Teatrem zaliczyło
już kilkadziesiąt osób w
różnym wieku i profesji.
Amatorski Teatr Towarzyski ma na swoim koncie
kilkanaście premier. W repertuarze teatru są utwory klasyczne, współczesne
oraz własne członków zespołu. Spektakl „Czarci Sąd”
jest adaptacją znanej legendy o Czarciej Łapie.

MODA

Gwiazdy
smakują
Lubelszczyznę

E

uropejski Festiwal Smaku w Lublinie to dziś jeden z najważniejszych,
wielokulturowych festiwali
w Polsce. IX włoska edycja
Festiwalu pod hasłem „Amore- smakuj życie”, już dziś
pokazuje, że możemy smakować wszystko, nie tylko
kulinaria ale sztukę, kulturę a także modę. Moda od
dawien dawna jest częścią
kultury świata i to jej trendy
dyktują styl także w innych
dziedzinach życia społecznego. Moda w potocznym
rozumieniu oznacza potrzebę naśladowania innych.
Ta wewnętrzna potrzeba
najdobitniej jest widoczna
w ubiorze. Polaków od dawna fascynuje to co włoskie.
Włoskie nazwy, włoska muzyka, kuchnia, włoskie wakacje, włoski temperament
ale nade wszystko włoska
elegancja w ubiorze.
W Lublinie zobaczymy polskie Gwiazdy ekranu w „smaku włoskiej mody”. Aktorzy:

Izabela Trojanowska, Zofia
Czernicka, Sylwia Wysocka,
Michalina Robakiewicz, Lech
Dyblik, Jan Monczka, Piotr Zelt
i Dawid Czupryński, zaprezentują się w roli modelek i modeli, pokazując styl i elegancję
najnowszych kolekcji polskich
projektantów i marek odzieżowo-obuwniczych m.in. Anety
Michalskiej, mkPolka, Marioli
Turbiarz, Mariana No, Collar
Me, Lavard, s.Morris, Booci i
New Age, których pomysły są
inspiracją w prostej linii z Półwyspu Apenińskiego.
To już druga edycja festiwalu, która promuje modę.
W ubiegłym roku festiwal
gościł charyzmatyczną, światowej sławy projektantkę
z Armenii Lilith Meliqyan, której pasją jest kostiumografia
i rekonstrukcja ormiańskich
tradycyjnych strojów.
Jest to wydarzenie unikatowe, dzięki programowi,
łączącemu w jednej przestrzeni świat kuchni, mody
i kultury, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie.
Organizatorem
pokazu
mody „Gwiazdy smakują
Lubelszczyznę” jest Makana
Art & Business Małgorzata
Kotwica.

Fotografia
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Uczta z czasów
Unii Lubelskiej

odczas Europejskiego
Festiwalu Smaku w
Lublinie historycy i kucharze przygotują specjalne,
historyczne menu z czasów
Unii Lubelskiej z 1569 r.
Propozycje dań i szczegółowe receptury pochodzą z
książek kucharskich, zielników i poradników z XV i XVI
w. W tym czasie w Europie
panowała moda na kuchnię renesansową, opartą
na produktach śródziemnomorskich i recepturach
kucharzy włoskich, naśladujących często zwyczaje
żywieniowe starożytnych
Greków i Rzymian.
W kuchni renesansowej z
wielkim upodobaniem używano ostrych wschodnich
przypraw, chętnie używano cukru jako przyprawy
do mięs i bardzo ceniono

różne smakowe kontrasty.
Starano się jeść zdrowo w
oparciu o wskazanie starożytnej dietetyki humoralnej, której wyznawcą był
np. Marcin z Urzędowa.
Zaproponowane przez
nas receptury pochodzą
z pierwszej, wielokrotnie
wznawianej i tłumaczonej (w XVI w. drukowanej)
książce kucharskiej z Rzymu z 1470 r. (przyjacielem
jej autora i jednym z bohaterow książki był Kallimach, wychowawca synow
Kazimierza Jagiellończyka),
z zielnikow Stefana Falimirza, Marcina Urzędowa
i Marcina Siennika oraz
z czeskich książek kucharskich, na ktorych oparte było zaginione polskie
Kuchmistrzostwo z XVI w.
Sięgniemy też do receptur

zachowanych w listach Jagiellonek z czasów unii lubelskiej oraz porad kulinarnych
Mikołaja Reja.
W ten sposób chcemy się
przenieść w czasie, posmakować historii dokładnie w
miejscu, gdzie przed wiekami
podpisano akt unii i przez posmakowanie historii przygotować się na obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w 2019 r.

Receptury przygotują i
opowiedzą o nich prof. Fabio Parasecoli z Nowego
Jorku, specjalista z zakresu historii kuchni włoskiej
oraz Jarosław Dumanowski
z UMK w Toruniu, badacz
kuchni staropolskiej. Potrawy z czasów unii przygotuje
zespół lubelskich i europejskich kucharzy pod wodzą
Jeana Bosa z Lublina.

W trakcie niezwykłego wieczoru o unijnym smaku opowiedzą:
Fabio Parasecoli, Between locality and Europe. The
cuisines of Italian courts of late Medieval and Renaissance Times
Jarosław Dumanowski, Capponem in Muscatella sic
faciendum.
Menu z czasów Unii Lubelskiej
Wystąpi Zespół Tańca Dawnego Belriguardo.

Menu

DRUGA
PO£OWA DNIA

Menu uczty z czasów
unii lubelskiej

Oprac. Jarosław Dumanowski

Przekąska
Ćwikła z chrzanem, koprem
włoskim i octem (jabłkowym
lub innym rzemieślniczym
Józefa Siadaka)
Wątróbka z fenkułem, cynamonem, goździkami, gałką,
piernikiem obwinięta plastrami cielęciny lub koźlęciny,
smażona na palenisku
Gotowane 7 godzin consommé z drobiu lub dzikiego
ptactwa, doprawiane pieprzem, cynamonem, goździkami , szałwią,
Ryby
Sandacz, 1534 r.
Jest jego mięso sprośne,
jako i w dorszu, ubogich pokarm, smaku małego, a przeto o nich mało pisać jest. Ale
gdy jest ubogich pokarm,
niechaj go ubodzy pożywają raczej z czosnkiem albo
z chrzanem, albo z gorczycą,
zwierciawszy ty trzy rzeczy,
z którem chcze pożywać, niechaj warzy ty ryby wmiasto
pieprzu.

Szczupak po polsku, XV
wiek
Weź szczupaka, oskrob
(zdejmij łuskę), posól mało,
warz do połowy, niech wrze.
Potem go odcedź, niech ostygnie, obłup cebulę, pokrój ją
drobno. Warz ją w czystej
wodzie, tak długo, aż cała
gorzkość z niej wyjdzie, włożysz bułki do rosołu, niech
rozmoknie, rozetrzesz ją
w panwi, dołóż czysto (dokładnie) ugotowaną cebulę
i jeden kawałek tego szczupaka. Gdyby się wydawało, dodasz wina albo octu,
jak chcesz, w słodkich albo
ostrych korzeniach, okorzeń
szafranem, imbirem, pieprzem, goździkami, kwiatem,
cynamonem i posól, warz
w tych korzeniach wszystko
razem, daj na misę.
Mięsa
Kapłon w winie muszkatołowym, 1568 r.
Kapłon w winie muszkatołowym tak się przygotowuje: weź kapłona tłustego
i gotuj w całości w wodzie
z pietruszką i solą. Potem
weź migdały, aby je zetrzeć
w naczyniu glinianym. Następnie wlej do nich wino

poniedzia³ek-pi¹tek
godz. 13.00-15.00

zapraszaj¹

Agnieszka Krawiec i Józef Szopiñski

Menu uczty
muszkatołowe lub małmazję, a w innym naczyniu
trzeba ugotować migdały.
A gdy kapłon będzie gotowy, uczyń grzankę (suchar)
z białego chleba z cukrem
i cynamonem, i połóż w naczyniu pod kapłonem, dodaj goździki i cynamon, a te
migdały ugotowane w winie muszkatołowym wylej
na to i zanieś do stołu.
Baranek po polsku bardzo
smaczny, 1542 r.
Uwarz barana (chędog,
i posiekaj dokładni) cebulę,
jak by miało być na zając,
i usmaż ją w sadle purpurowo, szkarłatnie, i weź wina
albo octu, i daj do niego tę
cebulę, okorzeń pieprzem,
imbirem, goździkami, kwiatem, szafranem, i włóż tego
barana do tej juchy, niech
się ugotuje dobrze, daj na
misę.

Wołowa pieczeń po węgiersku, ok. 1540 r.
Weźmi pieczenią wołową
czystą, wymocz ją [w] czystej wodzie, potym nazajutrz weźmi ją […] na poły.
Gdyż tedy tak uczynisz, [w]
eźm[i [...], kminu, jałowcu, ale
jałow[ca] stłu[cz] […].
Desery
Chleb królewski tak czynią,
1568 r.
Weźmi migdałów słodkich
funt 1 dobrze uchędożonych,
wlej wódki cynamonowej palonej, a mocz je tak przez noc,
dnia trzeciego stłucz je społem miałko, przyłóż czystego cukru miałko tłuczonego
jeden funt albo pół, a zaczyń
ciasto, czyńże z niego chleby,
jakim kształtem chcesz mieć.
Niektórzy miasto cukru przykładają cynamonu miałko
tłuczonego z imbirem. Takowy chleb posila wnątrze i siły
wzbudza zamilkłe.

Lublin Smaków

7 cudów do
zjedzenia i wypicia

W

oktawie 700 lat
Lublina w ramach
Laboratoriów
Smaku powstało kilka unikalnych produktów. Będą
miały swą premierą na festiwalu.

Lublina, doprawiony zestawem 7 ziół.

I tak Browar Chmielny Dom
uwarzył piwo o smaku Lublina. Nazywa się Lubliner, premiera w ogrodach restauracji
Oto Ivo, tam też warsztaty
warzenia piwa.

Także Jarek Sak będzie
wypiekał Bramę Krakowską o smaku Lublina. To
podpłomyki z 7 składników
w kształcie słynnej bramy.

Zaprzyjaźniony z festiwalem Browar Zakładowy z Poniatowej przygotował piwo festiwalowe. Po prostu. Lekkie,
orzeźwiające, w typie Amore.
Premiera U Fotografa.
Marek Grądzki z Poznania,
jeden z najwybitniejszych
serowarów polskich przywozi na festiwal ser o smaku

Restauracja BelEtage
tutaj bije serce smaku

Pizzę o smaku Lublina wypiecze Jarek Sak w Trybunalska Lublin City Pub. Jaka to
pizza. Z cebulą i makiem.

Ela Cwalina i Marek Panek
z Hades Szeroka wypieką
tajemnicze bubelach, przysmak żydowskiej kuchni. To
małe babeczki z kaszy gryczanej.
Co jeszcze? Na deser także Hades Szeroka będzie
piekł cebularze w 3 smakach.
Z kminkiem, z makiem lub
z Maryjankiem.

Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
Telefon: +48 81 44 66 263, +48 81 44 66 100
e-mail: restauracja@lublinianka.com
www.lublinianka.com/restauracja/beletage

śNIADANIE PO LUBELSKU

Konkurs „Śniadanie
po lubelsku” edycja druga
Jak przyrządzić wyśmienite
śniadanie wykorzystując lubelskie produkty, zdobyć serce jurorów i nagrodę?
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz
z Kresową Akademią Smaku
po raz drugi podejmują inicjatywę organizacji konkursu „Śniadanie po lubelsku”,
którego celem jest promocja
regionu poprzez jego smaki,
czyli produkty spożywcze
produkowane na terenie województwa, wyróżnione certyfikatem Marka Lubelskie.
Do przyrządzenia najważniejszego posiłku dnia
na konkurs, kucharze wyko-

rzystają najwyższej jakości
produkty, a także nawiążą do
tradycji kulinarnych naszego
regionu. Produkty do stworzenia śniadań w trzech kategoriach: wytrawnej, na słodko
i wegetariańskiej przekażą
firmy wyróżnione certyfikatem Marka Lubelskie.
Uczestnicy konkursu będą
serwować śniadanie po lubelsku przygotowane według
własnej receptury bądź przepisu, który został nagrodzony
przez Jury w poszczególnych
kategoriach, a zwycięskie formuły trafią do menu wszystkich lokali otwartych na promocję regionu.

Włoskie Miasteczko Smaku
Wystawcy i producenci z całej Lubelszczyzny prezentują swoje lokalne wyroby obok przysmaków z całej
Europy. Ich wędliny, sery zagrodowe,
konfitury, miody i nalewki nie mają sobie równych. W drewnianych domkach
czekają na was przysmaki z całego kontynentu. Jarmark znajdziecie w samym
centrum Lublina. Na deptaku, Placu
Łokietka (Włoskie Miasteczko Smaku)
i całym Starym Mieście. Wystawcy nakarmią Was, poczęstują nalewką, zrobicie zapasy na piękną złotą jesień.

„LAJF magazyn lubelski” to pierwszy w historii
Lubelszczyzny bezpłatny magazyn społecznobiznesowo-kulturalny prezentujący pasjonatów,
wydarzenia i interesującą codzienność na wielu
płaszczyznach życia. Tworzymy LAJF-a z myślą
o czytelnikach, którym bliska jest radość życia
i czerpanie z niego całymi garściami. Naszym
celem jest pokazanie, że spędzenie życia na
Lubelszczyźnie może być powodem satysfakcji
oraz

spełnienia

swoich

marzeń

o

dobrym

życiu. Jako główny cel stawiamy sobie przede
wszystkim promocję Lubelszczyzny – jej walorów
turystycznych, gospodarczych oraz potencjału
społecznego. Istotną zaletą pisma jest fakt, iż
docieramy do osób, które swoimi decyzjami
przyczyniają się do rozwoju regionu oraz wszystkich
tych, którzy chętnie angażują się w działania prolokalne. Nasi czytelnicy to osoby wykształcone,
doświadczone zawodowo, aktywne i ciekawe
świata. To właśnie im, ich rodzinom i przyjaciołom,
ale także turystom i gościom biznesowym,
coraz chętniej odwiedzającym Lubelszczyznę,
pokazujemy wyjątkowe i niepowtarzalne walory
naszego
że

województwa

Lubelszczyzna

to

oraz
region

udowadniamy,
o

ogromnych

możliwościach i dalekosiężnych perspektywach.

www.LAJF.info
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Nasza oferta: eventy | imprezy firmowe | warsztaty
kulinarne | profesjonale szkolenie kucharzy | imprezy
rodzinne | pokazy kulinarne i gastronomiczne |
promocje marki | studio telewizyjne | sesje foto
produkcja imprez i festiwali

O

Sokowirówka. Studio Kulinarne,
Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa
tel. +48 515 267 177, 508 390 202

SMAK

J

Robert
Makłowicz

eszcze nigdy nie był tak popularny. Po rozstaniu z TVP jego
nowy program pojawia się w TVN. Jest Gościem specjalnym
9, włoskiej edycji Europejskiego Festiwalu Smaku. Towarzyszy festiwalowi od pierwszej edycji.
Plan rezydencji Roberta Makłowicza w Hotelu Wieniawski
obejmuje spotkania otwarte i kameralne, prywatne uroczystości.
Jest naszym Przyjacielem, doradcą, uwielbianym przez festiwalową publiczność. Jest także admiratorem wielokulturowej kuchni Lubelszczyzny. Jak mówi, tu na Wschodzie czuć
jeszcze smak Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Aleksander
Baron

Niech żyje różnorodność i tolerancja, a dobra pigwa nade
wszystko - napisał ostatnio na swoim profilu.
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SMAK

Stefan Unterkircher
Włoski wizjoner kuchni, szef kuchni w najlepszych restauracjach włoskich i europejskich jest kulinarną gwiazdą 9 edycji
Europejskiego Festiwalu Smaku. - Niezwykły talent, ogromne
doświadczenie, profesjonalizm i doskonały kontakt z uczniami - mówi Jean Bos, z-ca dyrektora Europejskiego Festiwalu
Smaku w Lublinie.
Ten utalentowany włoski kucharz po mistrzowsku łączy przyjemność jedzenia ze zmysłowością na talerzu. Jego
kreacje są Rapsodią czułości i radości życia.
Ten włoski wizjoner, od lat pracujący według zasad ruchu
Slow Food zachwyca pokorą. - Moja filozofia jest następująca:
to produkt jest gwiazdą w kuchni. Liczy się jakość. Oraz zadowolony gość, który wraca do mojej restauracji - mówi Mistrz.
Jest nauczycielem, profesjonalnym somelierem, dietetykiem, menedżerem. - Jest zafascynowany regionalną kuchnią,
ma wielki szacunek do miejsca pochodzenia produktów, pasjonuje się ochroną natury i przyrody, prawną ochroną małych
producentów. Przykłada wiele uwagi do szkolenia praktykantów i stażystów - mówi Jean Bos.
A my już nie możemy doczekać się spotkania z Mistrzem.
Chcemy pokazać Mu regionalną kuchnię lubelską. Podjąć go
daniami z mięsa świnki rasy puławskiej, jagnięciny uhruskiej i
gęsi biłgorajskiej. Nasz gość będzie sędzią w tegorocznej edycji
konkursu Good Chef, oceni regionalne produkty w konkursie
„Najlepszy smak Lubelszczyzny”, będzie gotował na Scenie
Smaku i spotka się z szefami kuchni z Lublina i regionu. Chcemy, żeby był kolejnym Ambasadorem regionalnej kuchni, która
jest częścią kultury Lublina i regionu.

Najlepsi szefowie kuchni polecają

Potrawy ze
szlachetnego
mięsa świnki rasy
puławskiej
Wspólny projekt Departamentu Rolnictwa
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie oraz festiwalu

Najlepszy smak
Lubelszczyzny 2017

J

uż po raz drugi producenci
z regionu lubelskiego będą
mogli pochwalić się swoimi wyrobami i zwrócić na nie
uwagę uczestnikom Europejskiego Festiwalu Smaku w
Lublinie.
Lokalni producenci ubiegać
będą się o tytuł „Najlepszego
Smaku Lubelszczyzny 2017”
w dziewięciu kategoriach:
produkty mleczne, produkty
mięsne, oleje i tłuszcze, produkty rybołówstwa, owoce i
warzywa, wyroby piekarnicze
i cukiernicze, miody, a także
napoje (w tym alkohole). Dla
tych, którzy nie znajdą odpowiedniego pola dla swoich
wyrobów, przewidziano kategorię Inne.
Spośród
zgłoszonych
specjałów Kapituła Dobrego

Smaku składająca się z ekspertów kulinarnych, krytyków i znawców smaku – wyłoni najdoskonalsze, które
zyskają miano „Najlepszego
Smaku Lubelszczyzny 2017”
w poszczególnych kategoriach.
Konkurs
organizowany
jest przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, Polską
Akademię Smaku oraz Kresową Akademię Smaku.
Jego celem jest wyszukiwanie tradycyjnych produktów pochodzących z regionu
lubelskiego, ich promocja
oraz wspieranie lokalnych
producentów, którzy dbają o
najwyższą jakość swoich wyrobów.

Okazuje się, że na doskonałej jakości mięso
od tych zwierząt jest coraz większy popyt, a jego
dystrybucję na terenie całego już kraju prowadzi
sieć Auchan. Rasa objęta Programem Ochrony
Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Prace
hodowlane nad stworzeniem tej rasy rozpoczęto
na początku XX w. Materiałem wyjściowym były
mieszańce prymitywnych świń miejscowych z rasą
berkshire, które uszlachetniano rasą wielką białą
angielską. Dziś marmurkowate mięso od puławskiej
nie ma sobie równych.
Promujemy gospodarkę
ze smakiem

SMAK

2 edycja konkursu Good Chef

P

iotr Wójcik wygrał pierwszą
edycję prestiżowego konkursu Good Chef przygotowanego razem z Jeanem Bosem i Euro-Toques Polska. Jego
„zastępcami” zostali Agnieszka
Filiks z restauracji Siwy Dym
w Celejowie oraz Artur Góra
z restauracji BelEtage w IBB
Grand Hotel Lublinianka. Szefem kuchni regionalnej została
Agnieszka Filiks, Kulinarnym
Talentem Roku Piotr Skwarek
z restauracji Trzy Romanse
w Hotelu Wieniawski.
Euro-Toques to Kucharska
Wspólnota Europejska, którą
tworzy ponad 7000 kucharzy i
szefów kuchni w Zjednoczonej
Europie. Rok 1986 r. zapocząt-

kował powstanie tej mocnej i
stabilnej organizacji, a zaczęło
się od dwóch „wielkich nazwisk”, Romeyer Pierre i Paul
Bocuse, wizjonerów, którzy
postanowili wprowadzić nową
jakość produktów do produkcji
żywności.
Nasz konkurs chce wyróżniać tych szefów kuchni, którym zależy właśnie na
wprowadzaniu nowej jakości
i świeżych, sezonowych produktów do menu restauracji w
Lublinie.
Już sama Nominacja do konkursu jest ogromnym wyróżnieniem. Nominowanym gratulujemy, Zwycięzcom życzymy
wielu sukcesów.

XXVII Ogólnopolski Turniej Nalewek

Pamięci Piotra Bikonta

S

iadamy do stołu, żeby się
nasycić. Żeby nabrać siły,
ale także umocnić relacje, nakarmić swoje poczucie bliskości, przynależności,
bezpieczeństwa. Przy stole
przekazujemy tradycje, dzielimy się chlebem i miłością.
Bez stołu nie ma więzi. Przy
wspólnym stole mniej rzeczy
boli - pisze Monika Kucia.
Tej myśli trzymamy się
tym bardziej, że po raz pierwszy przy stole oceniających
nalewki nie zasiądzie Piotr
Bikont, który towarzyszył
turniejom organizowanym
przez Kresową Akademię
Smaku od 2003 roku.
Spotykamy się, tradycyjnie
w restauracji Old Pub w Lublinie. W sobotę, 9 września
2017 r. Nalewki przyjmujemy

do godziny 12. Na dole, w barze restauracji.
Wieczorem widzimy się na
wieczorze poświęconym Piotrowi Bikontowi.
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Uczniowie OSM I i II st. im. K.
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gólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego
w Lublinie jest publiczną placówką kształcenia artystycznego
we wszystkich specjalnościach instrumentalnych i ogólnego w
zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, działającą na terenie
miasta Lublin. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z terenu miasta
oraz całego Województwa Lubelskiego.
Placówka skupia wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
Działają tu liczne zespoły instrumentalne i wokalne: chóry, orkiestry
i zespoły kameralne.
Uczniowie szkoły są laureatami licznych konkursów, festiwali
i olimpiad przedmiotowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej
oraz makroregionalnej, są także stypendystami Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta
Lublin.
Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne oraz promocję i wspieranie
uzdolnień dzieci i młodzieży Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
st. im. K. Lipińskiego w Lublinie otrzymała tytuł ‘’Szkoła Odkrywców
Talentów’’ nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji
znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej:

www.osmuzlublin.pl
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. K. Lipińskiego w Lublinie
ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin

LUBLIN

CJA
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4 września (poniedziałek)
19:00 – Wernisaż wystawy
fotografii Grzegorza Pawlaka
„Włoski Lublin”, Restauracja
Hades Szeroka.
5 września (wtorek)
18:00 – Laboratorium smaku.
Premiera Pizzy po lubelsku,
Trybunalska Lublin City Pub.
19:00 – Inauguracja akcji „Latające
Talerze” edycja „Lunch w
Mediolanie”, Trybunalska Lublin
City Pub.
6 września (środa)
12:00 – Otwarcie Jarmarku
Inspiracji i Włoskiego Miasteczka
Smaku.
18:00 – Edyta Szast, Zioła na
warsztacie (płatne), Trybunalska
Lublin City Pub.
19:00 – Laboratorium smaku.
Pokaz wypieku bubelach,
Restauracja Hades Szeroka.

LUBLIN

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NOWA APLIKACJA MOBILNA

7 września (czwartek)
12:00 – Jarmark Inspiracji, Deptak,
Plac Łokietka, Stare Miasto,
codziennie do godzin nocnych.
18:00 – Laboratorium smaku.
Uliczne warsztaty wypieku
cebularzy, Restauracja Hades
Szeroka.
19:00 – Laboratorium smaku.
„Brama Krakowska o smaku
Lublina”, Trybunalska Lublin City
Pub.
17:00 – 22:00 – Laboratorium
smaku. Browar Chmielny Dom,
premiera piwa o smaku Lublina,
warsztaty piwowarskie, Oto
Ivo od ulicy Jezuickiej (zapisy na
bezpłatne warsztaty).

18:00 – Laboratorium smaku.
Uczta z czasów Unii Lubelskiej.
Spotkanie z prof. Jarosławem
Dumanowskim i prof. Fabio
Parasecoli oraz szefami kuchni
restauracji przygotowujących
ucztę, Trybunalska Lublin City
Pub.
8 września (piątek)
10:00 – 19:00 – Jarmark Inspiracji,
Deptak, Plac Łokietka, Stare
Miasto, codziennie do godzin
nocnych. Stare Miasto w Lublinie.
12:00 – 18:00 – Leica Open Day.
Warsztaty fotograficzne z Leicą.
Galeria Sztuki Sceny Plastycznej
KUL, Rynek 8.
15:00 – Konkurs Najlepszy Smak
Lubelszczyzny, Trybunalska
Lublin City Pub.
16:00 – Lubelskie ze smakiem.
Włoski Kodeń, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
16:45 – Lubelskie ze smakiem.
Uroczysko Zaborek oraz
Mistrzostwa Polski w zjadaniu
Zeppelinów, „Scena Smaku”, plac
Po Farze.
17:30 – Śniadanie po Lubelsku
„Scena Smaku”, plac Po Farze.
18:00 – Laboratorium Smaku.
Premiera piwa festiwalowego
z Browaru Zakładowego,
Pub U Fotografa.
18:50 – Ogłoszenie werdyktu
„Najlepszy Smak Lubelszczyzny”,
„Scena Smaku”, plac Po Farze.
19:00 – Pokaz mistrzowski,
Aleksander Baron, „Scena
Smaku”, plac Po Farze.
20:00 – Koncert Luigi Pagano,
scena plac Po Farze.

program

21:00 – Pokazy
multimedialne fontann –
„Wydarzenia kulturalne”, Plac
Litewski.
21:00 – Uczta z czasów Unii
Lubelskiej (tylko na
zaproszenia), klasztor
Dominikanów. W trakcie
uczty pokaz tańców renesansowych w wykonaniu
zespołu Beliguardo.
9 września (sobota)
10:00 – 19:00 – Jarmark
Inspiracji, Deptak, Plac
Łokietka, Stare Miasto,
codziennie do godzin
nocnych.
11:00 – Studio kulinarne
Sokowirówka. Ferment.
Warsztaty dla szefów
kuchni z Aleksandrem
Baronem, Trybunalska
Lublin City Pub.
12:00 – 18:00 – Leica
Open Day. Warsztaty
fotograficzne z Leicą.
Galeria Sztuki Sceny
Plastycznej KUL, Rynek 8.
13:00 – XXVII Ogólnopolski
Turniej Nalewek pamięci
Piotra Bikonta, Restauracja
Old Pub.
13:00 – Lubelscy kucharze
dzieciom, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
14:00 – Good Chef 2017,
„Scena Smaku”, plac Po
Farze.
14:45 – Lubelskie ze
smakiem. Włoski Chełm,
Gospoda Sto Pociech, „Scena
Smaku”, plac Po Farze.
15:15 – Good Chef 2017,
„Scena Smaku”, plac Po
Farze.
15:30 – Pokaz żonglowania
flagami – Plac Łokietka.
16:00 - Gwiazdy smakują
Lubelszczyznę - pokaz

mody z aktorami polskiej
sceny i ekranu, plac Po
Farze.
16:30 – Good Chef 2017,
„Scena Smaku”, plac Po
Farze.
17:15 - Gwiazdy smakują
Lubelszczyznę - pokaz
kulinarny, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
17:45 – Degustacja Świnki
Puławskiej. „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
18:00 – Lubelskie ze
smakiem. Włoski Nałęczów
– Willa Filiks, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
18.00 – Festa Italiana.
Koncert główny festiwalu.
Wystąpią: Al Bano &
Romina Power z orkiestrą
symfoniczną, Drupi, Sabrina
oraz Stefano Terrazzino
(z zespołem tanecznym),
który całą imprezę
poprowadzi, Arena Lublin.
18.30 – Pokaz mistrzowski.
Robert Makowicz i kucharze
restauracji Hotelu Montis w
Poniatowej, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
18:45 – Dysputa dwóch
ambon: „Smak Krzyża”,
klasztor Dominikanów przy
ulicy Złotej w Lublinie.
19:00 – Lubelskie ze
Smakiem, „Puławska na
talerzu – Browar Chmielny
Dom, „Scena Smaku”, plac Po
Farze.
19:30 – Pokaz mistrzowski.
Latające talerze edycja
„Lunch w Mediolanie”
– Stefan Unterkircher,
Italia, Grzegorz Barwiński,
restauracja BelEtage IBB
Grand Hotel Lublinianka,
Scena Smaku”, plac Po Farze.

20:00 – Koncert: Witek
Muzyk Ulicy, plac Po Farze.
21:00 – Pokazy
multimedialne fontann –
„Sen o mieście”, Plac Litewski.
21:00 – Kolacja z gwiazdami
TV, Hotel Victoria (tylko na
zaproszenia).
21:30 – Spektakl Mateusza
Nowaka „Od przodu i od tyłu”,
plac Po Farze.
23:00 – Wieczór wspomnień
Piotra Bikonta – dach hotel
Victoria.
10 września (niedziela)
10:00 – 19:00 – Jarmark
Inspiracji, Deptak, Plac
Łokietka, Stare Miasto,
codziennie do godzin
nocnych.
12:00 – 18:00 – Leica
Open Day. Warsztaty
fotograficzne z Leicą.
Galeria Sztuki Sceny
Plastycznej KUL, Rynek 8.
12.30 – Otwarcie XVI
Lubelskiego Święta Miodu,
Stare Miasto.
13.00 – Teatr Towarzyski,
Czarci Sąd, ulica Grodzka.
14:00 – Akademia Kubusia
Puchatka, plac Po Farze.
14.30 – Koncert Kazimierza
Liszcza z zespołem, Mała
Scena koło Trybunału
Koronnego.
15:00 – Z ziemi włoskiej do
Polski – pokazy włoskich
kucharzy, plac Po Farze.
15.00 – Koncert zespołu
Kresowianki z Włodawy,
Mała Scena koło Trybunału
Koronnego.
15:30 – Pokaz żonglowania
flagami – Plac Łokietka.

16:00 – Lubelskie ze
smakiem. Włoski Zamość,
plac Po Farze.
16:00 – Stowarzyszenie
Turystyka z Pasją, „Legenda
stołu szwedzkiego”, plac Po
Farze.
17:30 – Lubelskie ze
Smakiem, „Puławska na
talerzu”, Browar Chmielny
Dom, „Scena Smaku”, plac
Po Farze.
17.30 – Pokaz mody
pszczelarskiej, Mała Scena
koło Trybunału Koronnego.
18:00 – Pokaz włoskich
tańców dawnych
BELIGUARDO, plac Po Farze.
18.00 – Koncert zespołu
Tomasz Gąsior Band, Mała
Scena koło Trybunału
Koronnego.
18:30 – Lubelskie ze
Smakiem, „Puławska
na talerzu”, Restauracja
Locomotiva, „Scena Smaku”,
plac Po Farze.
19:00 – Pokaz mistrzowski.
Latające talerze edycja
„Lunch w Mediolanie” –
„Scena Smaku”, Jean Bos,
plac Po Farze.
20:00 – Koncert Thomas
Grotto, plac Po Farze.
11 września
(poniedziałek)
19:00 – Projekcja filmu
„Błogosławiona Wina”,
klasztor Dominikanów.
22 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
18.00 – Wydarzenie
specjalne. Wernisaż
wystawy „Niewidzialna
Madonna”, Kaplica Trójcy
Świętej, Muzeum Lubelskie.

Uwaga. Program może ulec zmianie na lepsze.
Sprawdźcie na: www.europejskifestiwalsmaku.pl
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KUCHNIA

HOTEL
CATERING
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

Restauracja Locomotiva
ul.Północna 28c, Lublin
tel. 81 44 11 999
www.locomotiva.pl

PRZYJĘCIA
WESELNE

Organizator

Partnerzy

Patroni honorowi

dr Jacek Szklarek

Partnerzy wspierający

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

hotele
Patroni Medialni

Restauracje

Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
tel.+48 81 525 27 23

Amore, z miłością
To jest jest bardzo wysmakowane połączenie
kilku twarzy, jakie kultura może mieć. I ten festiwal z roku na rok dowodzi tego coraz inteligentniej i w coraz lepszym smaku. Zdecydowaliśmy
się go wspierać, bo to bardzo ciekawy
i przemyślany projekt, realizowany przez
świetnych i kompetentnych ludzi z pasją
- napisał w 2016 roku Paweł Potoroczyn,
ówczesny dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.
Europejski Festiwal Smaku w Lublinie
to dziś jeden z najważniejszych,
wielokulturowych festiwali w Polsce. Pokazuje różnorodne oblicza
kultury. Zwracamy się ku produktom regionalnym
i sezonowym z Lubelszczyzny.
W ten sposób
przybliżamy ideę
„Kuchni prosto od człowieka” poprzez zachętę
do zaangażowania
i zbliżenia się do
przyrody, rytmu natury, ziemi, pracy rąk
i karmienia bliskich
tym, co sami wytwarzamy. Siadamy
ulisz
do stołu, żeby się
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Monika
Kucia,
Waldemar
Sulisz

wyróżniamy restauracje

www.jemlublin.pl

