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VALLETTA 2018 – KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 
 

VALLETTA GREEN FESTIVAL 

4. – 6. 5. 2018 
Velmi populární třídenní festival, který promění hlavní město Vallettu 

a zejména náměstí San Gorg v květinový koberec složený z 80 000 

rostlin. Během tří dnů se ve Vallettě konají různé doprovodné akce a 

pro děti jsou připravené edukativní programy o tom, jak se chovat k 

přírodě a jak ji chránit. 

 

MALTA FASHION WEEK & AWARDS 

28. 5. – 2. 6. 2018  
Rok 2018 představuje 20. ročník Malta Fashion Awards a 8. 

ročník Maltského týdne módy, akce představené v srdci 

Valletty. Během tohoto týdne se hlavní město stane platformou 

pro odhalení talentu nejlepších bank na Maltě a všeho, co 

místní módní průmysl nabízí mezinárodní scéně. Návrháři, 

modely pro módu, stylisté, make-upové umělce a mnoho 

dalších tvůrčích profesionálů vytvářejí okouzlující scénu, 

zatímco fotografové zachycují podstatu každé vitríny.  

FILMOVÝ FESTIVAL VE VALLETTĚ 

8. 6. – 17. 6. 2018  
Třetí ročník festivalu, který si diváci velmi oblíbili, se opět uskuteční 
ve Vallettě. Filmy se budou promítat v galeriích, kinech, a dalších 
prostorách. Nejoblíbenější jsou filmy promítané v ulicích, kde diváci 
mohou sedět na schodech v uvolněné atmosféře s občerstvením, 
nebo kávou v ruce mohou sledovat zajímavé filmy. 

 

MALTSKÝ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL UMĚNÍ 

29. 6. – 14. 7. 2018 
Tento přední umělecký festival odhaluje zajímavý program vysoce 

kvalitních kulturních výstav a akcí. V rámci pestrého programu 

festivalu se umělci vyzývají, aby posunuli hranice prostřednictvím 

širokého spektra inovativních postupů a představení - včetně 

hudby, výtvarného umění, divadla, tance, opery, instalací, filmů, 

komunitních projektů a interaktivních akcí. 
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VĚDA VE MĚSTĚ 

28. 9. 2018  
Jako součást evropské noci vědců se maltský vědecký a umělecký 

festival vrací do hlavního města s jedním nezapomenutelným 

večerem plným bezplatných aktivit pro přátele a rodinu. V noci Valletta 

ožije všemi druhy instalací a výstav spojených s vědou - pouliční 

umění, vědecký busking, hudba, dětské loutkové představení, živé 

experimenty, rozhovory, divadlo a mnoho dalšího.  

NOTTE BIANCA 

6. 10. 2018  
Notte Bianca je největší roční festival umění a kultury na Maltě. 

Na jednu speciální noc každý říjen, Notte Bianca rozsvítí 

panoráma města Valletta s velkolepou oslavou, která je přístupná 

veřejnosti zdarma. Během této akce se státní paláce a muzea 

otevírají dveře, aby potěšily patrony výtvarnými výstavami a 

divadelními představeními. Ulice a náměstí se přeměňují na 

divadelní představení a koncerty a mnoho kaváren a restaurací 

prodlužuje svou otevírací dobu.  

MALTSKÝ FESTIVAL KNIH 

Listopad 2018  

Maltský festival knih, který se koná každoročně, je 

nejdůležitějším knižním děním v maltském kalendáři. Akce 

má v současné době návštěvnost 30 000 lidí s účastí více 

než 40 vystavovatelů. Její kulturní program představuje více 

než 50 akcí v oblasti knižních výprav, knihových prezentací, 

poezie, setkání s autory, konferencí a seminářů. 

 

 

KONTAKT 
Maltská centrála cestovního ruchu  

Spálená 51  

110 00 Praha 1  

www.facebook.com/novinkyomalte 

www.malta-info.cz 

 

 


