
IV Międzynarodowy Festiwalu Renesansu

PROGRAM

18.06.2021

16:00 - spacer  z przewodnikiem „Renesans w Lublinie – od Zamku do teatru Osterwy” 
poprowadzi Volodymyr Dyshlevuk, historyk, tłumacz esejów i poezji, miłośnik starych map oraz 
Przewodnik Inspiracji.- Zbiórka przy bramie Zamku (ul. Zamkowa 9)

16:45 - 17:15 - korowód tancerzy, muzyków, żonglerów flagami - od Muzeum Narodowego -
Zamek Lubelski, Stare Miasto, do Pałacu Lubomirskich - Plac Litewski

17:15 - oficjalne otwarcie IV Międzynarodowego Festiwalu Renesansu - hol Pałac 
Lubomirskich-  Prezentacja artystów i programu Festiwalu

17:30 - 17:45 - otwarcie wystawy masek renesansowych komedii del arte - hol Pałac 
Lubomirskich

17:45 - 18:30 wykład wprowadzający „Z larwą jej do twarzy… czyli o maskach 
renesansowych” Anna Iłczuk - sala malinowa Pałac Lubomirskich

18:30 - 19:00- koncert Zespołu Muzyki Dawnej Lunaris z Lęborka - sala malinowa Pałac 
Lubomirskich

19:00 - 19:30 – koncert Kameralnego Zespołu Muzyki Dawnej „La Folia” z oprawą 
taneczną Zespółu Tańca Dawnego „Belriguardo” - sala malinowa Pałac Lubomirskich

19:30 - spektakl „Szachy” na podstawie poematu Jana Kochanowskiego w wykonaniu 
absolwentów i tancerzy Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo”- przed Pałacem Lubomirskich



19.06.2019

9:00 - 12:00 warsztaty  taneczne - sala malinowa Pałac Lubomirskich (obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja mailowa)

11:00 - 14:00  gra miejska „Al ballo!” - start Trybunał Koronny (obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja mailowa)

12:00 - warsztaty muzyczne: wspólne muzykowanie- muzyka dawna – teren przy Pałacu 
Lubomirskich

14:00 - 14:15 - korowód tancerzy prowadzony przez grupę werblistów i Historyczną 
Żonglerkę Flagami - od Muzeum Narodowego - Zamek Lubelski, Stare Miasto, do Pałacu Lubomirskich - 
Plac Litewski

14:15 - 14:30 - prezentacja grup żonglerki flagami - przy Pałacu Lubomirskich

14:30 - 15:00 - wspólny koncert grupy warsztatowej - przy Pałacu Lubomirskich

15:00 - 15:30 - Klub Tańca Dawnego „Alta Novella” - spektakl taneczny pt. „Legenda 

Lucyfera” -  sala malinowa Pałac Lubomirskich

15:30 - 16:15 - wykład pt. „O wojnie, do której miecza nie trzeba ni zbroje (i nie 
tylko). "Szachy" Jana Kochanowskiego”- Dr Ewa Cybulska - Bohuszewicz - sala malinowa 
Pałac Lubomirskich

16:15 - 16:40 - Zespół Ver Vetustatis - spektakl taneczny pt. „Zaklęte obrazy” -  sala 
malinowa

16:40 - 17:00 - Akademia Tańca Dawnego - spektakl taneczny pt. „Shakespeare’s 
Tales, czyli Opowieści Trzęsi Włóczni” - sala malinowa

17:00 - 17:30 - Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Lunaris - Balkon Pałacu Lubomirskich (w 
przypadku złej pogody sala malinowa)

17:30 - 18:00 - Pawanilia - Spektakl barokowy pt. „Wróż K” Humorystyczne spojrzenie 

na kwestię chciwości i tego, co z niej może wyniknąć - sala malinowa

18:00 - 18:30 - koncert Izabelli Konar „Starodawne pieśni w nowej szacie” -sala malinowa
Pałac Lubomirskich

19:00 - koncert Zespołu Fleurdelis - balkon Pałacu Lubomirskich (w przypadku złej pogody sala 
malinowa)

20:00 - koncert Zespołu Szelindek - Balkon Pałacu Lubomirskich (w przypadku złej pogody sala 
malinowa)

21:00 - Bal Renesansowy - sala malinowa Pałac Lubomirskich (obowiązują wcześniejsze zapisy)

20.06.2019

9:00 - 12:00 - warsztaty szablonu pt. „Lubelska maska-rada” - (obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja mailowa)



12:00 - 12:30 - korowód tancerzy prowadzony przez grupę werblistów i Historyczną  
Żonglerkę Flagami Belriguardo

12:30 - 13:00 - Zespół Ver Vetustatis” - spektakl taneczny pt. „Zaklęte obrazy” - teren 
przed Pałacem Lubomirskich (w przypadku złej pogody sala malinowa)

13:00 - 13:30 -Trupa Komedianty - Komedia del arte "Łgarze. Rzecz o arkanach 
miłosnych i kulinarnych razem w kształt krotochwili wzięta" - teren przed Pałacem 
Lubomirskich

13:30 - 13: 50 - Akademia Tańca Dawnego Warszawa - spektakl taneczny pt.  
„Shakespeare’s Tales, czyli Opowieści Trzęsi Włóczni” - teren przed Pałacem Lubomirskich (w 
przypadku złej pogody sala malinowa)

13:50 - 14:00 - Trupa Komedianty – „La Mosca” - scenki komedii dell ’arte - teren przed 
Pałacem Lubomirskich

14:00 - 14:30 - Zespół Pawanilia - Spektakl barokowy pt. „Wróż K” Humorystyczne 

spojrzenie na kwestię chciwości i tego, co z niej może wyniknąć.  -teren przed Pałacem 
Lubomirskich (w przypadku złej pogody sala malinowa)

14:30 - 15:00 - Klub Tańca Dawnego „Alta Novella” - spektakl taneczny pt. „Legenda 
Lucyfera”- teren przed Pałacem Lubomirskich (w przypadku złej pogody sala malinowa)

15:00 - warsztat i prezentacja pracy nad maską renesansową komedii dell’arte - 
pracownia maski Jonathana Frohlicha – sala malinowa Pałac Lubomirskich

16:15 - 17:00 - wykład pt. „Wykręcić się sianem lub odstawić firleje” - o staropolskich 
przysłowiach - dr Marcin Gapski – sala malinowa Pałac Lubomirskich

17:00 - spacer historyczny  „Życie codzienne w Lublinie w dobie renesansu” z 
lubelskim przewodnikiem dr Marcin Gapski - zbiórka przy Pałacu Lubomirskich

Więcej informacji i zapisy na warsztaty na Facebooku wydarzenia -  IV Międzynarodowy Festiwal Renesansu 
oraz na stronie www.belriguardo.pl  

Wszystkie wydarzenia będą realizowane w przestrzeniach Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 
Rzeczypospolitej - oddziale Muzeum Narodowego w Lublinie – Pałac Lubomirskich -Plac Litewski 3.

Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Belriguardo - okno na historię i sztukę.
Współorganizator: Muzeum Narodowe w Lublinie

Partnerzy: Lubelska Trasa Podziemna, MDK nr 2 w Lublinie, Piwnica pod Fortuną.

Zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny


