Uroczystośći, święta i
wiele innych atrakcji...
Święto latawców KITE w Kamen
Tutaj wszystko ma skrzydła i może latać! Każdej
wiosny w Kamen, kolorowe latawce odrywają się od
ziemi i szybują wysoko ponad ulicami i dachami
domów, prowadzone niby magiczną ręką wśród
chmur. Organizowany od 1987
roku dwudniowy festyn
latawców KITE, zakorzeniony
jest bardzo głęboko nie tylko w
tradycji tego miejsca, ale przede wszystkim w sercach mieszkańców.
Dla wszystkich tych natomiast, którzy twardo stąpają po ziemi,
oprócz puszczania latawców, organizatorzy przygotowują obszerny program, z którego na
pewno każdy wybierze coś dla siebie.

Adres

Segelfluggelände Derner Straße | 59174 Kamen

Info

Stadtmarketing Kamen | Fon 0 23 07 / 148-13 02 | www.kamen.de

Festyn w Bergkamen
Woda, fale, wspaniała atmosfera...a wszystko to na
corocznym festynie w centrum sportów wodnych Marina
Rünthe w Bergkamen. Od 1999 przybywają tu tłumnie
miłośnicy wody i sportów wodnych. A powodów jest
naprawdę dużo. Począwszy od wyścigów żaglówek,
poprzez konkurs łowienia ryb, kursy nurkowania,
przejażdżki, bogaty program dla dzieci, a na koniec
wyścigi własnoręcznie zbudowanym ‘wodomobilem’. Od 2003 roku podczas tego festynu,
odbywają się także regaty żeglarskie w ramach pucharu Nadrenii Północnej Westfalii. Tego
nie da się opisać, to trzeba po prostu zobaczyć!
Adres

Westfälisches Sportbootzentrum Marina Rünthe | Hafenweg | 59192 Bergkamen

Info

Stadt Bergkamen | Fon 0 23 07 / 965-277 | www.bergkamen.de

Przegląd filmowy w Lünen
Światła gasną, zaczynamy seans! Od 1999
zawsze w listopadzie miasto Lünen staje się
Mekką twórców oraz miłośników filmu. Na tym
słynnym w całych Niemczech festiwalu
filmowym, prezentowane są niemieckie premiery
filmowe, filmy dla dzieci oraz filmy
krótkometrażowe. Można tu naprawdę wiele
zobaczyć, ale przede wszystkim można się bezgranicznie zachwycić widokiem miasta,
skąpanego w blasku świateł reflektorów. Każdy kinomaniak powinien tu wtedy po prostu być!
Adres

Cineworld | Im Hagen 3 | 44532 Lünen

Info

PRO Lünen e. V. | Fon 0 23 06 / 3 06 36 40 | www.kinofest-luenen.de

Zbrodnia na szlaku Hellweg - Mord am Hellweg
Doprawdy nie trzeba mieszkać w domu, w którego piwnicy ukryte są
zwłoki, aby wziąć udział w tzw. Mord am Hellweg-zapoczątkowanej w
2002 roku serii spotkań, podczas których czytane są wywołujące
dreszcze i zapierające dech w piersiach historie kryminalne. Ciekawe są
także miejsca tych spotkań, mury klasztorne lub więzienne lochy. W
takiej scenerii musi być ciekawie!
Adres

Westfälisches Literaturbüro Unna | Friedrich-Ebert-Straße 97 | 59425 Unna

Fon

0 23 03 / 96 38 50 | www.wlb.de

Festyn Sim-Jü w Werne
Przynajmniej raz do roku miasto Werne staje na glowie. Pod
koniec października (z okazji imienin Simon i Juda = SimJü), Werne świętuje nadanie mu praw miejskich (1362)
wydając z tej okazji największy festyn nad rzeką Lippe.
Wszystko rozpoczyna podniesienie flagi i...od
tego momentu króluje zabawa. Wspaniała
muzyka, wyśmienite jedzenie i wiele innych
atrakcji. Tego nie można przegapić!
Adres

Innenstadt | 59368 Werne

Info

Stadt Werne | Fon 0 23 89 / 71-702 | www.werne.de

Występy Nowej Filharmonii Westfalskiej
Ta orkiestra jest w stanie wzruszyć nawet
ściany sali koncertowej. Mowa o Nowej
Filharmonii Westfalskiej, prowadzonej
wspólnie przez miasta Gelsenkirchen i
Recklinghausen oraz powiat Unna.

Adres

Konzertaula Kamen | Hammer Straße 20 | 59174 Kamen

Info

Kreis Unna | Fon 0 23 03 / 27-17 41 | www.kreis-unna.de

UN(n)a Festa Italiana
Dla tych, którzy lubią włoski sposób bycia, spagetti, pizzę i
prosecco co dwa lata (lata nieparzyste) w Unnie organizowany
jest niezwykły, a wręcz magiczny festyn w włoskim stylu
UN(n)a Festa Italiana. Na czas festynu centrum miasta, od
ratusza aż po rynek, przeistacza się we włoską piazzę.
Biesiada, rozmowy, śmiech, a oprócz tego włoska muzyka,
wspaniałe jedzenie i blask świateł łączą organizatorów oraz
przybywających gości na tę wyjątkową uroczystość. I właśnie to starają się przygotować
włoscy czarodzieje - niezapomniane przeżycie, które gwarantuje blisko 100.000
różnokolorowych świateł na pawilonach, domach i łukach miejskich, przemieniających Unnę
w jaśniejący wszystkimi kolorami tęczy ocean.
Adres

Innenstadt/Bahnhofstraße | 59423 Unna

Info

Stadt Unna | Fon 0 23 03 / 9 68 05 26 | www.unna.de

Festiwal teatralny w Schwerte
Ten festiwal to bez wątpienia uczta dla wszystkich zmysłów.
Zapoczątkowany w 1989 roku, przemienia ulice Schwerte na
kilka dni w największą scenę teatralną Niemiec. Dzięki aktorom
ulice i skwery miasta, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, przeistaczają się w deski największego teatru świata, a
przechodnie w najwspanialszą pod słońcem publiczność. Aż trudno uwierzyć, osiem różnych
miejsc i trzydziestogodzinny program! To trzeba po prostu zobaczyć, a przede wszystkim
przeżyć!
Adres

Altstadt | 58239 Schwerte

Info

Kulturbüro Schwerte | Fon 0 23 04 / 104-81 | www.welttheater-der-strasse.de
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