
„Zapewnię wam przyszłość, jakiej oczekujecie” Jr 29, 11

Zapraszamy na 

Festiwal Ars Sacra 17 – 25 września 2016 roku

oraz na 
Dzień Otwartych Kościołów 17 września 2016 roku

podczas trwania Dni Dziedzictwa Kulturalnego

W tym roku po raz 10 odbędzie się cykl programów pod nazwą Ars Sacra Festiwal, który odbywa 
się corocznie w trzecim tygodniu września.

Zgłoszenia do 31 lipca 2016 roku

W programie m. in.:
Muzea, sale wystawowe, galerie, pracownie – wystawy sztuki sakralnej, wycieczki z 
przewodnikiem,  zajęcia z pedagogiki muzealnej
Ośrodki kultury – teatry, przedstawienia programów artystów plastyków, aktorów, śpiewaków, 
tancerzy
Teatry – spektakle, wieczory literackie, spotkania o tematyce sakralnej
Kościoły – oprowadzenie z przewodnikiem, wystawy, spektakle, koncerty
Artyści plastycy i twórcy rzemiosła artystycznego – wystawy i otwarte pracownie
Historycy lokalni, historycy sztuki, architekci – prezentacja budynków sakralnych, organizacja 
tras i spacerów sakralnych
Muzycy – koncerty

Krótka historia festiwalu
Festiwal Ars Sacra jest owocem zapoczątkowanego w 2007 roku międzynarodowego 

programu Misji Miast. Dzięki swojej sztuce sakralnej do programu dołączył również Budapeszt, 
łącząc go z Dniami Dziedzictwa Kulturalnego. Celem festiwalu jest pokazanie znaków nadziei w 
kulturze. Festiwal z pomocą wszystkich gałęzi sztuki ukazuje Piękno, Dobro, Prawdę. Do Festiwalu
Ars Sacra dołączyły największe muzea, sale wystawowe, galerie, teatry, kościoły i ośrodki kultury 
na Węgrzech. Również największe krajowe kolekcje sztuki skaralnej wzbogaciły program 
wspaniałymi wydarzeniami. 

Do Festiwalu Ars Sacra można dołączyć się z nowymi lub już istniejącymi programami, 
które są dostępne bezpłatnie w czasie trwania wydarzenia. Czekamy na zgłoszenia artystów, 
zespołów, instytucji, organizacji lub osób indywidualnych, które swoją sztuką pokazując Piękno i 
Prawdę, starają się odsłonić to, co niewidzialne i ukazać cudowny świat, stworzony przez Boga.

Sposób zgłoszenia: Rejestracja na stronie  www.ars-sacra.hu i wysłanie programu.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy, prosimy się skontaktować z nami!
FUNDACJA ARS SACRA
Telefon: +36 1 214 0858; E-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu
Adres: 1014 Budapest, Tárnok utca 5.
www.ars-sacra.hu


