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Dania choć krajem małym jest ma ogromne zaplecze kulturalne, a fenomen
duńskiego hygge przejawia się między innymi w postaci wielu ciekawych

wydarzeń. Mają one na celu nie tylko promocję duńskiej kultury czy
wszelakich talentów, ale przede wszystkim łączenia mniejszych i większych

społeczności tego kraju.
 

Życzę Tobie ciekawych wrażeń oraz sympatycznie spędzonego czasu.
Niech ten kalendarz posłuży Tobie 

jako ciekawy wypełniacz czasu wolnego, źródło inspiracji 
oraz sposób na bliższe poznanie duńskiej kultury i ich obywateli. 

 
Baw się dobrze!

Ściskam 
 

Iga :-) 



Mam nadzieję, że dzięki temu kalendarzowi, zorientujesz się
łatwiej w morzu wydarzeń odbywających się tu przez cały rok. 

Aby ułatwić Tobie nawigację w kalendarzu wszystkie wydarzenia
zostały skategoryzowane. Każda kategoria wyróżnia się innym

kolorem. W zależności od wydarzenia okienko kalendarza będzie
miało odpowiedni kolor.

 
Ilość wydarzeń różni się z miesiąca na miesiąc. Tworząc kalendarz

starałam się też w możliwy sposób zawrzeć wydarzenia dla
każdej grupy wiekowej czyli dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie 😉



Wydarzenia outdoorowe wśród duńskiej przyrody 

Wydarzenia na morzu 

Wydarzenia muzyczne 

Wydarzenia dedykowane dzieciom 

Wydarzenia kulinarne 

Wszystkie inne wydarzenia niż wyżej wymienione 

Wydarzenia bożonarodzeniowe 
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2-26 luty

Vinterjazz Festival - to odbywający się w
całym kraju festiwal muzyki jazzowej,
promujący nowe talenty duńskiej sceny
muzycznej. Koncerty odbywają sie na ponad
150 scenach muzycznych w całym kraju. 

3-4 luty

Motorshow 2023 - Motorshow w Herning
to największa w Danii wystawa oraz pokazy
samochodów, motocykli i sportów
motorowych. Impreza jest dla wszystkich z
benzyną we krwi :-)

3-26 luty

Copenhagen Light Festival wkracza na ulice
stołecznej Kopenhagi i rozjaśnia ciemne i
ponure zimowe wieczory przez okres prawie
całego lutego. Instalacje świetlne
zaprojektowane są przez duńskich i
zagranicznych artystów. 

6-26 luty

Gastro Week wydarzenie skierowane w
stronę wielbicieli dobrego jedzenia trwające
aż 3 tygodnie. Do wyboru jest szereg
znanych oraz zupełnie nowych na rynku
gastronomicznym restauracji oferujące
każda z osobna stałe menu właśnie na tą
okazję. Wydarzenie obejmuje Jutlandię i
Fionię.   



10 luty

Festiwal Światła Luminis odbywający się w
zamku Egeskov na Fionii przeobraża to
miejsce w coś pięknego. Życia instalacjom
świetlnym dodają tańczący uczniowie z
Królewskiej Szkoły Baletowej w Odense. Na
terenie zamku znajduje się płyta lodowa,
także jeśli kochasz jazdę na łyżwach jest ku
temu okazja.

11 luty

Royal Arena w Kopenhadze zaprasza
wszystkich entuzjastów monster truck'ów
Hot Wheels na wielka imprezę. To zabawa
dla małych i dużych. 

18-25 luty

Festiwal Światła w Skjern - Las Fredsskov
przeobraża się w interaktywną instalację
świetlną. 

9-12 luty

Strib Vinter Festival - Zimowy festiwal, który
od 1989 roku jest muzycznym światełkiem w
mrocznej zimowej przerwie muzycznego życia.
Organizatorem festiwalu jest stowarzyszenie
GUF, które powstało w 1987 roku przez grupę
entuzjastów muzyki ludowej w okolicach
Strib/Middelfart.

10-18 luty

Dining Week zrodziło się podczas ostatniego
kryzysu finansowego. Z początku było to
wydarzenie mające miejsce tylko w
Kopenhadze. Dziś uczestniczy w nim około
200 restauracji z 50 duńskich miast. By
skosztować kulinariów poszczególnych
restauracji serwowane jest 3-daniowe menu w
stałej cenie 250 koron lub tak zwane tasting
menu składające się z 10 mniejszych posiłków
w cenie 550 koron. 



To właśnie degustacja piwa, której punktem
centralnym jest ciekawa historia - a nie tyle
techniki warzenia i degustacji. Skosztuj
wszystkiego, od piwa z dzikiej fermentacji,
belgijskiego piwa trapistów czy duńskiego
piwa klasztornego. Piwny gawędziarz
urozmaici popołudnie zabawnymi historiami
i krótkim quizem. 

14-27 lutego

W tymże okresie w całym kraju w Danii
trwają ferie zimowe. W zasadzie zaczynają
się już one w piątek 11 lutego. Wszelakie
muzea ożywają. Organizowanych jest też
mnóstwo ciekawych wydarzeń. Jak szukać
ich w Waszej okolicy?
W Google wpisujecie: Vinterferie + nazwa
Waszego miasta lub gminy. Powodzenia!

24-26 luty

Vinterbader Festival w Bogenskop
Niesamowita społeczność wolontariuszy ze
starej chaty rybackiej Bagenkop na wyspie
Langeland wspólnie z Bagenkop Kro i SHORES
Langeland podjęły się organizacji festiwalu dla
fanów morsowania.
Oprócz niezliczonych kąpieli w lodowatej
morskiej wodzie, festiwal oferuje również
fantastyczny wykład z poszukiwaczem
przygód i fotografem przyrody Henrikiem
Egede Lassenem. Odbędzie się impreza z
wręczeniem Kapelusza Roku i wystawnym
bufetem. Sama kąpiel odbywa się z pięknej
piaszczystej plaży Bagenkop, gdzie będą
rozstawione namioty do przebierania się.

25 luty

Okazja do degustacji około ośmiu różnych piw
w starym klasztorze Esrum, z których każde ma
swoją historię. 


