Nazwa

Link

Kategoria

Folklor-piękno-tradycje

https://www.facebook.com/groups/192551815154486/

Grupa

Uwagi

Instytut Muzyki i Tańca

https://www.facebook.com/IMITpolska/

fanpage

Instytucja kultury, która zajmuje się między innymi realizacją
projektów popularyzujących tradycyjną muzykę i taniec

Narodowe Centrum Kultury

https://www.facebook.com/NarodoweCentrumKultury/

fanpage

Instytucja kultury realizująca projekty kulturalne, również związane z
promocją kultury tradycyjnej

telewizja regionalna

https://www.facebook.com/Folkownia/

fanpage

Sklep internetowy z produktami w różne ludowe wzory. Prowadzą
również bloga, w którym piszą okulturze tradycyjnej

NaLudowo.pl

https://www.facebook.com/naludowopl/

fanpage

Polski Folklor - Polish Folklore

https://www.facebook.com/Polski-Folklor-Polish-Folklore-292025249602/

fanpage

KulturaLudowa.pl

https://www.facebook.com/KulturaLudowapl/

fanpage

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTworcowLudowych

fanpage

Galeria Sztuki Ludowej

https://www.facebook.com/GaleriaSztukiLudowejSTL/

fanpage

Dom Sztuki Ludowej - Polart

https://www.facebook.com/domsztukiludowej/

fanpage

Polski Atlas Etnograficzny

https://www.facebook.com/archiwumpae/

fanpage

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

https://www.facebook.com/ptl1895/

fanpage

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePracowniaEtnograficzna

fanpage

Instytut im. Oskara Kolberga

https://www.facebook.com/instytutoskarakolberga/

fanpage

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

https://www.facebook.com/Narodowy-Instytut-Kultury-i-Dziedzictwa-Wsi-113114506786127

fanpage

Radiowe Centrum Kultury Ludowej

https://www.facebook.com/rcklpr/

fanpage

Folklor w LCK Legnica

https://www.facebook.com/folklorwLck/

fanpage

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" / ЛАПіТ
"Кычера"

https://www.facebook.com/kyczera

fanpage

Strona facebookowa zespołu promującego kulturę łemkowską w
Polsce

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Świat Pod
Kyczerą"

https://www.facebook.com/IFFswiatpodkyczera/

fanpage

Strona festiwalu folklorystycznego

Młode Podhale

https://www.facebook.com/M%C5%82ode-Podhale-358898530827004/

fanpage

Zespół promujący muzykę, taniec śpiew i tradycje Podhala

Zespół Regionalny "Góralsko Brać" z Łopusznej

https://www.facebook.com/GoralskoBrac/

fanpage

Zespół kultywujący tradycje górali podhalańskich

Zespół Regionalny Górale Łąccy

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Regionalny-G%C3%B3rale-%C5%81%C4%
85ccy-680405308640081/

fanpage

Strona Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca

Galeria Staroci i Pamiątek Ludowych

https://www.facebook.com/Galeria-Staroci-i-Pami%C4%85tek-Regionalnych-281723312027991/

fanpage

Strona muzeum prezentującego życie codzienne i folklor dawnej wsi
księżackiej.

Pracownia Stroju Łowickiego

https://www.facebook.com/pracowniastrojulowickiego/

fanpage

Atlas Polskich Strojów Ludowych

https://www.facebook.com/strojeludowe/

fanpage

Śpiywki góralskie

https://www.facebook.com/%C5%9Apiywki-g%C3%B3ralskie-1424258774347687/?
ref=page_internal

fanpage

Strona z przyśpiewkami góralskimi

Zyngry

https://www.facebook.com/Zyngry/

fanpage

Zespół wykonujący muzykę podhalanską

Etnowielkopolska

https://www.facebook.com/etnowielkopolska/

fanpage

Strona publikująca mapy dziedzictwa kulturowego Wielkopolski

Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie"

https://www.facebook.com/zf.wielkopolanie/

fanpage

Zespół promujący muzykę, taniec i kulturę Wielkopolski

Zespoły Ludowe

https://www.facebook.com/ZespolyLudowe/

fanpage

Internetowa baza zespołów ludowych kultywujących polski folklor

Zespół Tańca Ludowego Poligrodzianie - Folk Dance
Ensemble Poligrodzianie

https://www.facebook.com/ZTLPoligrodzianie/

fanpage

Strona zespołu pieśni i tańca z Poznania

Folklor południowej Wielkopolski

https://www.facebook.com/kaliskieludowe/

fanpage

Strona poświęcona kulturze tradycyjnej południowej wielkopolski zwłaszcza Ziemi Kaliskiej

My Słowianie - obyczaje, język, kultura

https://www.facebook.com/slawoslawpl

fanpage

Strona poświęcona kulturze Słowian - obyczajowości, językowi,
tradycjom Słowian oraz folklorowi słowiańskiemu.

Wioski Wschodniej Polski - historia i tradycje

https://www.facebook.com/groups/561765460889857/

grupa

Grupa dla miłośników kultury tradycyjnej Wschodniej Polski

Magia ludowa Karpat

https://www.facebook.com/magialudowakarpat

fanpage

Strona z informacjami o obrzędach i zwyczajach na terenie Karpat

Zespół radiowy działający przy Polskim Radiu podejmujący działania
na rzecz ochrony, promocji i dokumentacji kultury tradycyjnej

Strona programu edukacji regionalnej obejmującego
szeroki zakres działań na rzecz budowania w dzieciach
pozytywnego obrazu tradycji i pogłębiania znajomości
kultury swojego regionu - Wielkopolski

https://www.facebook.com/muzyka.zakorzeniona/

fanpage

Strona fundacji zajmującej się dokumentacją i upowszechnianiem
tradycyjnej muzyki polskiej wsi

MuzykaOdnaleziona.pl

https://www.facebook.com/MuzykaOdnaleziona/

fanpage

Autorzy strony zajmują się tradycyjną muzyką wsi - badaniami,
dokumentacją, opracowaniem i digitalizacją zbiorów

Dom Tańca

https://www.facebook.com/domtanca/

fanpage

Stowarzyszenie na rzecz kultury tradycyjnej

Monodia Polska

https://www.facebook.com/monodiapolska/

fanpage

Zespół śpiewaczy, praktykujący polskie pieśni religijne i świeckie
przekazywane w tradycji ustnej. Warianty melodyczne na płn.- wsch.
Mazowszu (Łomżyńskie, Kurpie Zielone)

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

https://www.facebook.com/skansenbialystok/

fanpage

Strona muzeum, pokazywane są na niej eksponaty i publikowane
wydarzenia upowszechniające podlaską kulturę ludową

Kapela Kurasie z Lubziny

https://www.facebook.com/Kapela-Kurasie-z-Lubziny-2197637933692379/

fanpage

Jedna z najbardziej cenionych kapel ludowych w Polsce

Fundacja Muzyka Kresów

https://www.facebook.com/Fundacja-Muzyka-Kres%C3%B3w-150271961742016/

fanpage

Fundacja na rzecz badań nad muzyką ludową i sakralną Kresów

Stowarzyszenie Trójwiejska

https://www.facebook.com/Trojwiejska/

fanpage

Stowarzyszenie zajmujące się kulturą tradycyjną Kaszub

Pismo Folkowe

https://www.facebook.com/pismofolkowe/

fanpage

Czasopismo poświęcone nurtowi folkowemu

Ethniesy - Folk and Traditional Music Festival

https://www.facebook.com/festival.ethniesy/

fanpage

Strona festiwalu muzyki tradycyjnej i ludowej odbywającego się w
Bydgoszczy

Centrala Muzyki Tradycyjnej

https://www.facebook.com/centralamt

fanpage

Strona mająca na celu wymianę informacji i komentarzy w
środowisku osób zainteresowanych muzyką tradycyjną

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu

https://www.facebook.com/SMLwZbaszyniu

fanpage

Strona Stowarzyszenia Muzyków Ludowych, propagująca grę na
instrumentach tradycyjnych

Fundacja Zakresy

https://www.facebook.com/fundacjazakresy

fanpage

Strona fundacji zajmującej się badaniem i prektykowaniem
elementów kultur tradycyjnych

Polskie Seminarium Muzykologiczne

https://www.facebook.com/PolskieSeminariumEtnomuzykologiczne

fanpage

Strona stowarzyszenia naukowego zajmującego sie między innymi
muzyką ludową

Ambasada Muzyki Tradycyjnej

https://www.facebook.com/ambasadamuzykitradycyjnej/

fanpage

Strona poświęcona niestylizowanej muzyce tradycyjnej

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

https://www.facebook.com/dziedzictwopodlasia

fanpage

Na stronie pojawiają się posty na temat podlaskiej sztuki ludowej

Fundacja Stara Droga

https://www.facebook.com/fundacjastaradroga

fanpage

Strona fundacji zajmującej się promowaniem między innymi kultury
pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego

fanpage

Strona fundacji, która prowadzi działalność w zakresie ochrony,
podtrzymywania, ożywiania i prezentowania kultury oraz tradycji
ojczystej, głównie na terenie Wielkopolski

Fundacja Dudziarz.eu

https://www.facebook.com/dudziarz.eu

Alfabet tradycji

https://www.facebook.com/AlfabetTradycji/

fanpage

Strona programu edukacji regionalnej obejmującego szeroki zakres
działań na rzecz budowania w dzieciach pozytywnego obrazu
tradycji i pogłębiania znajomości kultury swojego regionu Wielkopolski

Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna"

https://www.facebook.com/zpit.zamojszczyzna

fanpage

Strona zespołu pieśni i tańca z Zamościa

Krusznia

https://www.facebook.com/Krusznia

fanpage

Strona stowarzyszenia z Podlasia, zajmującego się szeroko
rozumianą kulturą ludową

Pieśni Piękne

https://www.facebook.com/piesnipiekne

fanpage

Strona zespołu zajmującego się upowszechnianiem tradycyjnych
pieśni z pogranicza miejsko-wiejskiego

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła

https://www.facebook.com/szlak.tradycyjnego.rzemiosla/

fanpage

Strona promująca twórców rękodzieła ludowego działąjących na
terenie małopolski

Festiwal Etnomania

https://www.facebook.com/festiwal.etnomania

fanpage

Strona festiwalu poświęconego rzemiosłu i folkdesignowi

Folklor Ma Sens

https://www.facebook.com/Folklor-Ma-Sens-2692318334141692

fanpage

Strona promująca przedsięwzięcia promujące sztukę tradycyjną i
folklor

https://www.facebook.com/tramblanka/

fanpage

Strona zespołu pieśni i tańca pochodzącego z wojewóztwa
łódzkiego

https://www.facebook.com/Kurpie.org

fanpage

Strona organizacji zajmującej się ochroną i promowaniem kultury i
dziedzictwa Kurpiów

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej
Tramblanka

Związek Kurpiów

Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia

https://www.facebook.com/sf.kuznia/

fanpage

Stowarzyszenie Folklorystyczne Oberek

https://www.facebook.com/mocoberka/
https://www.facebook.com/sfolszowianie/

fanpage
fanpage

Stowarzyszenie Folklorystyczne Olszowianie
Folklorystyczne festiwale, wydarzenia i wieści | Małopolska https://www.facebook.com/groups/folklor.malopolska/

Strona organizacji działającej w celu podtrzymania ginące tradycja
ludowe na terenie małopolski
Strona organizacji kultywującej oraz promującej polski folklor, w
szczególności dziecięcy i młodzieżowy.

Festiwale folklorystyczne w Polsce

https://www.facebook.com/groups/521684677966937/

grupa

Strona organizacji, której celem jest kultywowanie tradycji
zagórzańskiej
która jest warunkiem
przetrwania
tradycji,
gwary,
Grupa
dla zainteresowanych
informacjami
na temat
festiwali,
zwyczajów, obrzędów
z pokolenia
pokolenie.
przeglądów,
konkursów
i wszelkichna
wydarzeń
folklorystycznych
Grupa dla osób zainteresowanych wydarzeniami promującymi
organizowanych w Małopolsce.
folklor i kulturę tradycyjną w Polsce

Stowarzyszenie Love Ludove

https://www.facebook.com/loveludove/

fanpage

Organizacja zawiązana w celu rozwijania i promocji kultury
kaszubskie

grupa

Muzyka Tradycyjna. Wrocław i Dolny Śląsk

https://www.facebook.com/groups/1573461756303903

grupa

Grupa zrzeszająca osoby zainteresowane wydarzeniami
promującymi polskie tańce tradycyjne, ale też śpiew, grę na
instrumentach i rękodzieło: warsztaty, potańcówki i koncerty we
Wrocławiu, na Dolnym Śląsku

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

https://www.facebook.com/etnocentrum/

fanpage

Strona Etnocentrum, czyli miejsca spotkań z kulturą ludową i
tradycyjną.

