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JEDEN SVĚT
19. - 22.3.

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V programu, jenž připravuje jedna
z největších neziskových organizací ve střední Evropě – Člověk v tísni, naleznete
nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale taky snímky se sociální
tematikou, o životním prostředí a lifestylu.

VELIKONOČNÍ TRHY
8. - 13. 4.

Karlovy Vary zaplní tradiční velikonoční trhy, kde bude nabízen tematický sortiment,
jako jsou pomlázky, kraslice, dekorace aj.

663. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
1. - 3. 5.

Bohatý aktivní program pro celou rodinu je připraven pro návštěvníky i obyvatele
města.

8. MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY
16. 5.

Nechte se unést Geniem Loci tohoto místa a užijte si jeden z nejmalebnějších
půlmaratonů na světě. 21 kilometrů a 97,5 metrů uběhne rychle jako voda
a osvěží vašeho ducha. Přijeďte do Karlových Varů a nenajdete závod,
ale poklad. Vezměte celou vaši rodinu a přijďte se proběhnout nebo jen projít na
nesoutěžní rodinný běh.
55. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
3. - 11. 7.

Filmový festival akreditovaný organizací FIAPF. Pokud chcete vidět největší a
nejznámější lázeňské město České republiky v úplně jiném světle, než po zbytek roku,
tak si vyberte právě tento festival. Čeká Vás tu bohatý doprovodný program, koncerty,
párty a vystoupení.
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CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2020 – ITU WORLD CUP
29. - 30. 8.

Během 3denního eventu si všichni najdou to své. Rodiny s dětmi se mohou zúčastnit
běhu City Night Run, což je nesoutěžní rodinný běh nočním městem. Děti si mohou
zkusit Baby Duathlon, handicapovaní Paratriathlon, amatérští sportovci Age Groups.

5. LÉTOFEST
28. - 29. 8.

Létofest 2020 bude dvoudenním festivalem, který nabídne to nejlepší
z tuzemské hudební scény, bohatý doprovodný program a mnoho dalšího.

FESTIVAL SVĚTLA - 5. ROČNÍK
11. - 12. 9.

Jedinečná koncepce festivalu kombinující nejzajímavější současné technologie s
neopakovatelnou architekturou lázeňského města.

62. DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
13. - 26. 9.

Pestrá přehlídka klasické hudby složená převážně z děl tohoto výjimečného českého
skladatele se světovým přesahem.

XXXVII. MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL
Říjen

Festival je zaměřen především na moderní jazz a jeho fúzi s jinými hudebními žánry,
včetně hudby symfonické, za účasti muzikantů z celého světa.
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MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA
5. - 13. 11

Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala během let uznávanou
soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se jí každoročně 80 – 110 pěvců prakticky z celého
světa v oborech Opera, Junior a obor Píseň.

CAMINOS 2020 - 14. ROČNÍK
6. - 8. 11.

Cestovatelský festival. Každý rok nabízí širokou přehlídku vyprávění a promítání o
exotických i blízkých zemích všech kontinentů. Nejdůležitějším prvkem cestovatelského
festivalu je zejména samotné setkávání lidí, výměna zkušeností, čerpání inspirací a
získávání důležitých informací.

