Sudecki Festiwal Minerałów – klejnot tego
lata
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8 powodów, dla których warto wpaść na SFM
Lato w regionie to czas imprez plenerowych. Każda ma swój klimat i swoją specjalność. W lipcu tego roku
debiutuje kolejna – odbywający się w Lubaniu Sudecki Festiwal Minerałów. Jest co najmniej 8 powodów,
dla których warto się wybrać na tę imprezę.
Duch Gór ożyje
Gdy legenda ożywa, nastrój staje się epicki. Co innego czytać o postaci z sudeckich klechd, co innego ujrzeć ją na
własne oczy w malowniczej scenerii, w towarzystwie niesamowitych efektów pirotechnicznych. Wieczór 13 lipca
będzie spektaklem, jakiego jeszcze nie było.
Cuda i skarby natury
I to takie, że oko bieleje. Do obejrzenia będzie 28 wystaw z całego świata i giełda złożona z 70 stoisk – śmietanka
mineralogii, od Maroka po USA i Ślężę. Przy oglądaniu w głowie tłoczą się pytania. Jak to możliwe, że mały kamyk
kosztuje milion dolarów? Jak to możliwe, że tak piękne, skomplikowane formy po prostu powstają same z siebie?
Czym różnią się minerały świata? Dlaczego natura maluje motyle i kamienie w takie same wzorki?

Zabawa z nauką
Wiedza o tym, co kryje ziemia jest tu podana praktycznie i na wesoło. Mini-kopalnie dla dzieci, z poszukiwaniem
skarbów i możliwością zabrania jednego. Obróbka minerałów na żywo, wycieczki szlakiem lubańskich bazaltów.
Warsztaty użycia technologii XRMF, rozgryzającej skład minerałów.
Góra atrakcji dla dzieci i rodzin
Czym byłoby święto miasta bez skakańców-dmuchańców, kolorowych jarmarków, cukrowej waty, grillowanej
karkówki i regionalnych smaczków? Na SFM oprócz podstawowego zestawu festynowego czeka duże wesołe
miasteczko oraz 40 stoisk z lokalnym rękodziełem i regionalnymi produktami. Czysta festynowa radość życia
zapewniona.
GEOSTREFA
Tajemnice, podziemia, skarby – nic dziwnego, że geoturystyka święci triumfy i jest coraz popularniejsza. Podczas
SFM w Lubaniu odbędą się targi, podczas których najważniejsze atrakcje geoturystyczne regionu dadzą się poznać
na aktywnych stoiskach. Świetna zabawa na miejscu i zaplanowany urlop.
Biżuteryjne zakupy życia
Cenne minerały - czyli kamienie szlachetne to cud natury, ale przede wszystkim niepowtarzalne, wspaniałe, naturalne
ozdoby, zawsze oryginalne i w dobrym stylu. 40 stoisk z biżuterią rozstawionych na lubańskim rynku zapewni
wspaniały wybór gatunków, barw i fasonów.
LAWA - MUZYKA NA ŻYWO
Po dniu pełnym doznań czas na ukoronowanie dnia w lubańskim amfiteatrze. Bardzo a propos minerałów amfiteatr
położony jest na zboczu wulkanu. 13 lipca sceną zawładnie Patrycja Markowska – najbardziej charakterny alt w
Polsce. Gwiazdą drugiego dnia, czyli 14 lipca, będzie łączący folkową nutę z rockiem zespół ENEJ. Przed koncertami
gwiazd rozgrzewać się będziemy przy granych na żywo przebojach, a dla dzieci zagra Centrum Uśmiechu.
To blisko
Dużą zaletą Lubania jest jego położenie. Usytuowany w centrum Trójgranicza, zawsze będzie po drodze, zawsze
znajdzie się coś do obejrzenia nieopodal. Choćby Zamek Czocha, najstarsze drzewo w Polsce lub kurort
Świeradów-Zdrój z koleją gondolą na Stóg Izerski.
Zapraszamy do Lubania na Sudecki Festiwal Minerałów 12-15 lipca. Więcej na stronie: www.festiwalmineralow.pl

PROGRAM
ZABAWA i MINERAŁY
skarby ziemi | cuda przyrody | absolutny brak nudy
ATRAKCJE CAŁODNIOWE (od 13 do 15 lipca)
10.00-18.00 - Giełda Minerałów i Biżuterii – ponad 200 wystawców
10.00-18.00 – WYSTAWY - 8 niesamowitych wystaw specjalnych – Gorączka Złota, Latające Klejnoty, Lód – niezwykły
minerał, 20 wystaw konkursowych – minerały od Maroka przez Włochy po Ślężę
10.00-18.00 – GEOSTREFA – wesoło i aktywnie z nauką, kilkanaście stoisk dolnośląskich atrakcji geoturystycznych,
zabawa w mini-kopalniach
10.00 do wieczora – duże wesołe miasteczko i strefa atrakcji dla dzieci
Ponadto: Targ Rękodzieła i Produktów Regionalnych, Jarmark Różnorodności i Staroci,
Wycieczki według planu
12 lipca (czwartek)
DZIEŃ KOLEKCJONERSKI, Wystawy (11.00-18.00), wycieczki wg planu
11.00 – Uroczyste otwarcie wystaw (Ratusz, sala główna)
14.00 – Wykład: Mindat.org - the world's biggest mineral encyclopedia (Sukiennice)
15.00 – Wykład: 45 years of agate collecting (Sukiennice)
16.00 – Wykład: Modern mineral preparation techniques (Sukiennice)
17.00 – Inauguracja Wyrobiska Kalcytowego
18.00 – Wykład: Piława Górna – mineralogiczne Eldorado (Sukiennice)
19.00 – Wykład: Nowoczesne metody analiz minerałów i warsztaty z użyciem XRF (Sukiennice)
13 lipca (piątek)
10.00 – Ceremonia Otwarcia Giełdy Minerałów i Biżuterii (Scena na Rynku)
15.00 – Wykład: Mindat.org - the world's biggest mineral encyclopedia (Sukiennice)
16.00 – Wykład: Modern mineral preparation techniques (Sukiennice)
18.00-19.00 – Ruchomy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (szukajcie na ulicach Lubania)
19.00 – Orszak Waloński – Przemarsz spod Wieży Brackiej do "Kociołka" na Kamiennej Górze

LAWA 2018 – AMFITEATR NA KAMIENNEJ GÓRZE

20.00 – Przedstawienie z efektami specjalnymi "Liczyrzepa i górnik" ("Kociołek" na Kamiennej Górze)
20.30 – Obrzęd Waloński i Koncert walońskiego zespołu obrzędowego LLAValon („Kociołek” na Kamiennej Górze)

21.30 – GWIAZDA WIECZORU: Patrycja Markowska z Zespołem

14 lipca (sobota)
15.00 – Warsztat: Nowoczesne metody analiz minerałów i warsztaty z użyciem XRF (Sukiennice)
16.30 – Wykład: Piława Górna – mineralogiczne Eldorado (Sukiennice)

LAWA 2018 – AMFITEATR NA KAMIENNEJ GÓRZE
18.00 – Centrum Uśmiechu – „Mundial w Owocowie” - program dla dzieci
19.00 – Zespół Big Bit
20.30 – Zespół Cocktail Boys

22.00 – GWIAZDA WIECZORU: Zespół Enej

15 lipca (niedziela)
15.00 – Wykład: 45 years of agate collecting (Sukiennice)
15.00 – Koncert obrzędowego zespołu walońskiego LLAVallon (scena na Rynku)
16.00 – Ceremonia zamknięcia Sudeckiego Festiwalu Minerałów (scena na Rynku)

CODZIENNE WYCIECZKI - PLAN
Wycieczka geologiczna: Śladami lubańskich wulkanów (start spod Wieży Brackiej)
12 lipca (czwartek): 12.00-13.30,
13-15 lipca (piątek, sobota, niedziela):11.00-12.30,
Wycieczka historyczna: Szlakiem historii Lubania (start spod Wieży Brackiej), udział płatny 5zł/osoba
12 lipca (czwartek): 15.00-16.30,
13-15 lipca (piątek, sobota, niedziela):11.30-13.00, 15.00-16.30
(Program możne ulec zmianie)

