
Open Sum mer Fe sti val – to cy klicz na im pre za

kul tu ral no-re kre a cyj na o cha rak te rze po na dre -

gio nal nym od by wa ją ca się na Twier dzy Kłodz -

kiej. Przed sięw zię cie or ga ni zo wa ne przez

Bur mi strza Mia sta Kłodz ka oraz Kłodz kie Cen -

trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre a cji otwie ra se zon

let ni, w tym ro ku od bę dzie się w pier wszy we e -

kend wa ka cji 25-26 czer wca 2010 ro ku. 

Kli mat XVIII-wiecz nej for te cy, pod ziem ne la bi ryn ty, ba stio ny i ka za ma ty two -

rzą nie sa mo wi te tło dla te go ty pu wy da rzeń. Im pre za co ro ku uak tyw nia

i oży wia twier dzę, przy cią ga jąc w jej mu ry ty sią ce tu ry stów z Dol ne go Ślą -

ska, in nych re gio nów Pol ski oraz z Czech. Open Sum mer Fe sti val to rów -

nież przed sięw zię cie poz wa la ją ce na ak tyw ny wy po czy nek dla ca łych ro -

dzin oraz ama to rów wy czy nów spor to wych.

Wiel bi cie le do brej mu zy ki bę dą mie li oka zję po słu chać ka pel z ca -

łe go re gio nu dol no ślą skie go oraz z po gra ni cza pol sko-cze skie go

pod czas wie czor nych kon cer tów zna nych wszyst kim ja ko Rock

Ba stion. Na spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa nej sce nie, w oto -

cze niu ba stio nów twier dzy, usły szy my du żą daw kę praw dzi wej,

roc ko wej mu zy ki i nie tyl ko. Gwia zda mi te go rocz nej im pre zy bę -

dą An na Wy szko ni z zes po łem Łzy oraz le gen da pol skie go

punk roc ka gru pa Se des.

Dla tu ry stów i wszyst kich tych, któ rzy pra gną do wie dzieć się cze goś wię -

cej ohi sto rii na sze go mia sta, przy go to wa liś my nie la da nie spo dzian kę. Lek -

cje ży wej hi sto rii wpo sta ci spa ce rów po twier dzy w to wa rzy stwie pru skich

żoł nie rzy hi sto rycz ne go re gi men tu, po szu ki wa nie skar bów, za ba wy ple bej -

skie, po ka zy walk ry cer skich z udzia łem Kłodz kie go Brac twa Ry cer skie go,

war szta ty rze mio sła men ni cze go i ko wal skie go, to tyl ko nie któ re z atrak cji

cze ka ją cych na uczest ni ków fe sti wa lu.

Z my ślą o wszyst kich tych, któ rzy pre fe ru ją ak tyw ny tryb spę dza nia

wol ne go cza su, za pla no wa no mnó stwo gier i za baw. Już wpią tek 25

czer wca od bę dą się za wo dy ro we ro we MTB – roz gry wa ne na te -

re nie For tecz ne go Par ku Kul tu ro we go, po mię dzy Twier dzą Głów ną

aFor tem Ow cza Gó ra. Nie za brak nie rów nież in nych atrak cji. Pro -

jekt Twier dza dla Ak tyw nych to prze de wszyst kim mnó stwo do -

brej za ba wy, ale rów nież spor ty eks tre mal ne – mo sty li no we

po mię dzy ba stio na mi twier dzy, wspi na czka skał ko wa, zja zdy na li -

nie, qua dy, strzel ni ca i pa in tball. Do dat ko wo przy go to wa liś my kon -

ku ren cje ro dzin ne z udzia łem 47. Puł ku Pie cho ty Pru skiej z Kłodz ka. 
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