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Primorske noći
lipanj - kolovoz

Crikvenica - Selce
Šetnja centrom mjesta bit će još ljepša i zanimljivija. 
Očekuje vas bogata ponuda prirodnih i domaćih proizvoda, 
poput domaćeg sira, meda, džemova, rakije i likera. Na nekima 
od štandova će se moći pronaći i originalni suveniri i rukotvorine, 
idealni za poklon ili dragu uspomenu s putovanja. Primorske 
će noći uljepšati i zvuci tradicionalnih primorskih 
pjesama te slasna gastro iznenađenja. 

Lipanj
20. lipnja - 20. srpnja Crikvenica Likovne radionice, Memorijalni atelje Zvonka Cara  

21. - 24. lipnja 09:00 Crikvenica Dani Slavonije u Crikvenici, centar 
Osjetite dašak Slavonije na Jadranu. U centru grada će se održati sajam raznovrsnih suvenira, 
slavonskih proizvoda i delicija, poput domaćeg sira, meda, kolača, suhomesnatih proizvoda 
i vina. Vrijedna tradicija bit će predstavljena i kroz gastronomiju pa će se pripremati neka od 
karakterističnih slavonskih jela. Na štandovima će se moći vidjeti i tradicijske rukotvorine, 
kao što su šlinga i zlatovez. Uz tradicionalnu slavonsku glazbu predvođenu tamburicama, bit 
će prestavljene i raskošne i bogate narodne nošnje.   
   
21. lipnja  21:00 Jadranovo Koncert KUD-a "Martin Matetić", riva Mulina 

24. lipnja 08:00 Dramalj  Teniski turnir parova, Sportski tereni "Kačjak" 

24. lipnja 18:00 Jadranovo Fešta od tune, riva Mulina
Fešta od tune je jedan od najljepših gastro podsjetnika na nekadašnju bogatu tradiciju 
tunolova u Jadranovu, koje je po tome bilo nadaleko poznato. Ukusni specijaliteti od 
svježe tune, pripremljeni na razne načine, začinjeni su dobrim društvom, veselom glazbom 
i opuštenom atmosferom. Dodamo li k tome i mirise, boje i zvukove prekrasne prirode u 
malom primorskom mjestu, zabava je zajamčena.

24. lipnja 20:00 Crikvenica Ivanjski kres, plaža Balustrada
Na crikveničkoj je rivijeri sve do danas zadržan običaj paljenja krijesova, kojim se simbolično 
obilježava početak ljeta. Zanimljivo je da se u Crikvenici, Jadranovu i Selcu pale ivanjski 
krijesovi, a u Dramlju petrovski krijes. Tradicionalne primorske pjesme i plesovi lokalnih 
kulturno-umjetničkih društava i udruga dodatno uljepšavaju ovaj drevni običaj.

27. lipnja 2017.-31. siječnja 2018.
   Crikvenica Izložba „Selce između dva svjetska rata“,
     Muzej Grada Crikvenice    
 
28. lipnja 19:00 Dramalj  Ribarska fešta od sardele, lučica Pazdehova  
 
28. lipnja 20:00 Dramalj  Petrovski krijes, lučica Pazdehova   
 
28. lipnja 20:30 Selce  Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar 
29. lipnja 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar   

30. lipnja 21:00 Crikvenica Festival "Neki novi klinci", centar  
Centar Crikvenice će biti ispunjen smijehom, pjesmom i zabavom. Talentirani mladi glazbenici 
iz svih krajeva Hrvatske uljepšat će večer svim posjetiteljima. Osim što svi izvođači izvode 

pjesme uživo, festival čini zanimljivim i činjenica da je sve prepušteno 
djeci, od pratećeg zbora, dječjeg žirija (uz stručni žiri), 

orkestra i vokala pa do djece voditelja. 

Srpanj 
        
1. - 23. srpnja  Crikvenica Izložba "Oblik i boja zavičajnosti"
     (autor: Josip Diminić), Gradska galerija
1. srpnja  12:00 Selce  "Selce Open 2017.",  jedriličarska utrka, akvatorij

1. srpnja  21:00 Crikvenica 6. Međunarodni folklorni festival
     "Adriatica Folk Fest 2017.", centar  
Centar Crikvenice će biti mjesto susreta hrvatskih i europskih folkloraša, čuvara i promotora 
kulturne baštine i tradicije raznih krajeva. Održat će se Međunarodni folklorni festival 
"Adriatica Folk Fest", u sklopu kojega će biti prezentirane brojne zanimljive kulture, narodni 
običaji, muške i ženske narodne nošnje, pjesme i plesovi. Dočekat će vas ljepota različitosti, 
čarobna tradicija i ugodno društvo.

2. srpnja  10:00 Selce  Jedrenje s gostima, akvatorij
3. srpnja  19:00 Selce  Ribarska fešta, centar
3. srpnja  21:00 Crikvenica Nastup KUD-a "Vatroslav Lisinski", centar
4. srpnja  16:00 Crikvenica "Basket Tour 2017.", centar
4. srpnja  18:00 Selce  Primorska noć, centar
4. srpnja  21:00 Dramalj  Večer klapske pjesme, lučica Pazdehova
5. srpnja  21:00 Crikvenica  Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar
6. srpnja  18:00 Crikvenica Primorska noć, centar

7. - 8. srpnja  Selce  6. (Sr)etno Selce, centar    
(Sr)etno Selce skladno spaja šarmantno okruženje malog primorskog mjesta, gostoljubivost 
domaćina, jedinstvene umjetničke izričaje, autohtone proizvode i izvorne narodne običaje.  
Ljepota tradicije i vrijednost kulturno-povijesne baštine neodoljivo privlače, uče i zabavljaju 
te uvode u poseban svijet. Očekuje vas zabava, pjesma, ples, izvorni gastro specijaliteti i, 
naravno, sreća u Selcu.

9. srpnja  21:00 Crikvenica "Dancing stars" (revijalni plesni nastup), centar
10. srpnja 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar 
11. srpnja 18:00 Selce  Primorska noć, centar 
11. srpnja 21:00 Crikvenica  Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar
12. srpnja 20:30 Crikvenica Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar
13. srpnja 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar
13. srpnja 21:00 Dramalj  6. Melodije s okusom mora – Melanija Purić   
     Čandrlić I Acustic Trio, lučica Pazdehova 
14. srpnja 21:00 Crikvenica Memorijalni koncert u spomen na Ivana Jagodića, centar 
14. srpnja 21:00 Selce         Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar 

15. srpnja 17:00 Jadranovo Jakovarska vesla, Tunera - riva Mulina  
Glavni sudionici su raznolike ekipe, od muških, ženskih i dječjih pa do ekipa po naseljima 
i gostiju. Atmosfera je vesela, dinamična i napeta do samoga kraja. Natjecatelji veslaju u 
drvenim barkama od Tunere do uvale Grabrova i natrag. Bubnjevi daju ritam veslačima 
i, skupa s brojnim navijačima na obali, motiviraju ih na pobjedu. A kad natjecanje završi, 
vrijeme je za veselu zabavu uz ples i pjesmu te ukusne zalogaje.  

15. srpnja 19:00 Crikvenica Slovenska noć, centar    
16. srpnja 21:00 Selce  Nastup KUD-a "Neven", centar   
17. srpnja 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar    
17. srpnja 21:00 Crikvenica Nastup KUD-a "Vatroslav Lisinski", centar 
17. srpnja 21:45 Crikvenica  Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar 
18. srpnja 18:00 Selce  Primorska noć, centar    
18. srpnja 20:00 Crikvenica Zabava s HAOS animatorima, centar   



18. srpnja 21:00 Dramalj  Večer primorske pjesme, lučica Pazdehova
19. srpnja 20:30 Crikvenica Nastup puhačkog orkestra iz Mađarske, centar 
19. srpnja 20:30 Dramalj  Ljetne večeri uz Big band "Swingery",
     lučica Pazdehova   
20. srpnja 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar
20. srpnja 21:00 Dramalj  6. Melodije s okusom mora – grupa E.N.I.,   
     lučica Pazdehova  

21. - 22. srpnja  Crikvenica 4. CrikvArt - Festival uličnih zabavljača, centar
CrikvArt znači više. On donosi obilje radosti i jedinstveno ozračje u Crikvenicu. Ulice, trgovi, 
parkovi i rive postaju pozornice za ulične zabavljače. Akrobati, žongleri, muzičari, performeri, 
glumci, cirkusanti, ulični svirači i pjevači i razni drugi zabavljači će, svojim neformalnim 
načinom umjetničkog izražavanja, impresivnim vještinama, akrobatskim sposobnostima 
i spontanom komunikacijom s publikom, očarati sve generacije. Zavirite u zaigrani svijet 
CrikvArta, svidjet će vam se!

21. srpnja 19:00 Jadranovo Ribarska fešta, uvala Grabrova 
21. srpnja 21:00 Selce         Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar
22. srpnja 08:00 Dramalj  Teniski turnir parova, Sportski tereni "Kačjak"
22. srpnja 09:00 Jadranovo Stolnoteniski turnir povodom sv. Jakova,   
     ispred Doma kulture

23. srpnja 21:00 Jadranovo Zabavni program "Jakovlja 2017." – nastup   
     Dražena Zečića, uvala Grabrova
Malo primorsko mjesto svake godine s radošću slaviti svoga zaštitnika, svetoga Jakova. 
Jakovlja je ispunjena programom zabavnog, kulturnog, sportskog i vjerskog karaktera. 
Glazbene večeri, kazališne predstave, tradicionalni boćarski turnir i primamljiva gastronomska 
ponuda samo su dio onoga što vas očekuje. Navečer (23. srpnja) počinje zabava u uvali 
Grabrova uz glazbeni program, ukusna jela i ponoćni vatromet.   

23. srpnja 10:00 Crikvenica 39. Stolnoteniski turnir "Plaža Crikvenica",   
     Gradska plaža
23. srpnja 21:00 Selce  Nastup KUD-a "Neven", centar 
24. srpnja 16:00 Crikvenica Basket 3x3, košarkaški turnir, centar  
24. srpnja 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar
25. srpnja - 15. kolovoza Crikvenica Izložba "U čast vegetaciji" (autorica: Sanja
     Ipšić Randić), Gradska galerija

25. srpnja 09:00 Jadranovo "Jakovlja 2017." (proslava sv. Jakova, zaštitnika  
     Jadranova), riva Mulina i Crkva Sv. Jakova
Središnji dio proslave "Jakovlje" odvija se na sam dan obilježavanja svetoga Jakova, 25. 
srpnja, kada u jutarnjim satima kreće tradicionalna procesija s kipom sv. Jakova po mjestu. 

25. srpnja 18:00 Selce  Primorska noć, centar 
25. srpnja 21:00 Crikvenica  Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar 
25. srpnja 21:00 Jadranovo Nastup KUD-a "Martin Matetić", riva Mulina 
26. srpnja 20:30 Crikvenica Nastup skupine "Ritmika" Kangoo and Dance  
     Club iz Nagykanizsa-e (Mađarska), centar 
26. srpnja 20:30 Selce  Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar  
27. srpnja 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar 
27. srpnja 21:00 Jadranovo 6. Melodije s okusom mora – klapa “Nevera”,  
     riva Mulina 
28. srpnja 19:00 Dramalj  Ribarska fešta od dagnji, lučica Pazdehova
28. srpnja 21:00 Selce         Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar 
29. srpnja 19:00 Jadranovo Ribarska fešta, riva Mulina
31. srpnja 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar
31. srpnja 21:00 Crikvenica Nastup KUD-a "Vatroslav Lisinski", centar 

Kolovoz
   
1. kolovoza - 9.rujna Crikvenica "Umjetnik - gost u Ateljeu",
     Memorijalni atelje Zvonka Car
1. - 4. kolovoza  Selce  Dan(i) turizma, centar   
Svake je godine 4. kolovoza poseban dan u Selcu. I tako već preko pedeset godina. Davne 
1894. godine se upravo toga dana otvorilo prvo kupalište u Selcu. Događanje kojim se slavi 
turistička tradicija Selca traje od ujutro, kada se na rivi peku slasne ribice, začinjene domaćom 
kapljicom vina i primorskom pjesmom. Večer je rezervirana za karavansku vožnju brodicama, 
koje su osvijetljene feralima i ukrašene jasenovim granama, a predvodi ih veliki jedrenjak. 
Naravno, tu je i nezaobilazna zabava u centru mjesta. 
1. kolovoza 18:00 Selce  Primorska noć, centar   
1. kolovoza 21:00 Crikvenica Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar 
2. kolovoza 20:30 Jadranovo Ljetne večeri uz Big band "Swingery", riva Mulina 
2. kolovoza 21:00 Selce  Susret primorskih zborova, centar  
3. kolovoza 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar   
3. kolovoza  20:00  Selce  Selačke ljetne igre, plaža Polača
3. kolovoza 21:00 Dramalj  6. Melodije s okusom mora – Marko Škugor,   
     lučica Pazdehova
4. kolovoza 21:00 Selce  Dan turizma, zabavni program, vatromet, centar  
5. kolovoza 18:00 Jadranovo Dagnjada, uvala Grabrova 
Opuštanje uz more, opojni mirisi dagnji i primorska pjesma u pozadini - najkraći je opis 
Dagnjade. Vesele natjecateljske ekipe kuhaju svježe dagnje, pomno birajući začine, kako bi 
okusi Mediterana bili još intenzivniji. Druženje, zabava, pjesma i ples potrajat će do ranih 
jutarnjih sati.  
5. kolovoza 19:00 Dramalj  Ribarska fešta od lokarde, lučica Pazdehova  
7. kolovoza 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar   
7. kolovoza 21:00 Crikvenica Nastup KUD-a "Vatroslav Lisinski", centar 
8. - 31. kolovoza   20:00 Crikvenica Izložba slika "Zač san tu?" (autor: Miroslav  
     Cimer), Galerija TIC-a Crikvenica  
8. kolovoza 18:00 Selce  Primorska noć, centar   
8. kolovoza 19:00 Crikvenica "Crikvenica pod misečinun" (šetnja s gostima), centar
8. kolovoza 21:00 Crikvenica Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar  
8. kolovoza 21:00 Dramalj  Večer klapske pjesme, lučica Bršćanovica  
10. kolovoza 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar   
10. kolovoza 21:00 Jadranovo 6. Melodije s okusom mora – Damir Kedžo i   
     Robert Grubišić, riva Mulina   
11. kolovoza 21:00 Selce  Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar 
12. kolovoza 08:00 Dramalj  Teniski turnir parova, Sportski tereni "Kačjak" 
12. kolovoza 19:00 Dramalj  Ribarska fešta od dagnji, lučica Pazdehova
12. kolovoza 19:00 Jadranovo Ribarska fešta, riva Mulina

12. kolovoza 20:00 Dramalj
Dramaljska noć, lučica Pazdehova
Noć posvećena Dramlju bit će ispunjena zabavom 
i toplim, domaćim ugođajem. Veseli glazbeni 
sastav, ukusna tradicionalna domaća hrana 
i romantične barke osvijetljene feralima 
samo su dio zanimljivog programa 
koji će za nas pripremiti domaćini. 
Uz ugodno društvo te ples i 
pjesmu pod svjetlima ponoćnog 
vatrometa Dramaljska će noć 
brzo preći u suncem okupano 
jutro.

6. Melodije s okusom mora
srpanj - kolovoz

Dramalj - Jadranovo
Znate li kako zvuče melodije s okusom mora? 

Pronašli smo savršena mjesta na kojima glazba zvuči 
još ljepše i grije srca još većim žarom. Dokazano je - 

pitoma i srdačna primorska mjesta Dramalj i Jadranovo 
su savršeni domaćini. Prekrasna priroda, diskretan šum 

morskih valova i romantičan ugođaj daju poznatim i 
dragim melodijama posve novo ruho.



12. kolovoza 20:00 Dramalj  Pikado s gostima, lučica Pazdehova

12. kolovoza 20:00 Dramalj  Boćanje s gostima, lučica Pazdehova 
Upoznajte djelić tradicije crikveničkoga kraja u ugodnom društvu domaćina. Naučite ili 
usavršite boćanje, zabavite se i rekreirajte na jednome od boćališta. Nakon zanimljivog 
natjecanja u pratnji domaćih boćara, slijedi opušteno i ugodno druženje.
12. kolovoza 20:00 Selce  Koncert Vitomira Ivanjeka, centar   

12. kolovoza 20:30 Crikvenica 4. "Summer in Adria Music Festival", centar
Centrom grada vladat će susret ljepota različitih kultura. Očekuje nas nekoliko sati vrhunskoga 
doživljaja i uživanja u tradiciji, glazbi i plesu. U bogatom i dinamičnom programu sudjelovat 
će veliki broj izvođača iz raznih zemalja okupljenih u folklorne i plesne skupine, zborove, 
puhačke orkestre i mažoretkinje.

13. kolovoza 06:00 Crikvenica 11. Grand Prix Crikvenica (ribolovni kup),
     lučica Podvorska - akvatorij
13. kolovoza 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar   

14. kolovoza 20:00 Crikvenica Dan Grada Crikvenice (zabavni program,   
     noćna procesija, vatromet), centar 

Ime Crikvenica prvi se put spominje 14. kolovoza 1412. u službenim pisanim ispravama, i to 
u darovnici kneza Nikole IV. Frankopana, kojom je pavlinima predao na upravljanje kaštel i 
crkvu u Crikvenici. Upravo je taj dan već desetljećima rezerviran za rođendan grada. Svake 
se godine Crikvenici u čast u tome tjednu organiziraju Dani Grada Crikvenice s bogatim 
kulturno-zabavnim i sportskim programom.   

15. kolovoza 10:00 Crikvenica 107. Plivački maraton Šilo-Crikvenica,   
     Gradsko plivalište
Kolovoz je idealno vrijeme za održavanje jednoga od najstarijih plivačkih maratona u 
Hrvatskoj. Plivački maraton Šilo-Crikvenica tradicionalno se održava 15. kolovoza, na blagdan 
Velike Gospe, zaštitnice Crikvenice, i tako već više od stotinu ljeta. Pliva se na utvrđenoj stazi 
od Šila prema Crikvenici, dužine 3500 m. Na maratonu svake godine sudjeluju ponajbolji 
plivači daljinskog plivanja iz Hrvatske i inozemstva, a natjecati se mogu i svi rekreativci, 
zaljubljenici u plivanje.  

15. kolovoza 18:00 Selce  Primorska noć, centar   
15. kolovoza 20:00 Jadranovo Koncert Vitomira Ivanjeka, Crkva sv. Jakova 
15. kolovoza 21:00 Crikvenica Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar  
16. kolovoza 20:30 Crikvenica Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar

17. kolovoza - 7. rujna  Crikvenica Izložba "Isprekidane staze" (autor: Bruno   
     Paladin), Gradska galerija
17. kolovoza 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar   
17. kolovoza 21:00 Selce  Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar 
17. kolovoza 21:00 Dramalj  6. Melodije s okusom mora – Katja Budimčić
     i Vivien Galletta, lučica Pazdehova  
18. kolovoza 19:00 Dramalj  Ribarska fešta od orade, lučica Pazdehova  
18. kolovoza 21:00 Jadranovo Nastup KUD-a "Martin Matetić", riva Mulina
19. kolovoza  20:00 Crikvenica Promocija zbirke poezije i albuma Giovanni   
     Jakovac, lapidarij hotela „Kaštel“
20. kolovoza 21:00 Selce  Nastup KUD-a "Neven", centar  
21. kolovoza 19:00 Selce  Ribarska fešta, centar
21. kolovoza 21:00 Crikvenica Nastup KUD-a "Vatroslav Lisinski", centar
22. kolovoza 18:00 Selce  Primorska noć, centar   
22. kolovoza 20:00 Dramalj  Večer primorske pjesme, lučica Pazdehova 
22. kolovoza 21:00 Crikvenica Glazbene ljetne večeri u Crikvenici, centar  
23. kolovoza 20:30 Selce  Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar 
24. kolovoza 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar

25. kolovoza 20:30 Crikvenica 6. Međunarodni folklorni festival "Adriatica   
     Folk Fest 2017.", centar   
Centar Crikvenice će biti mjesto susreta hrvatskih i europskih folkloraša, čuvara i promotora 
kulturne baštine i tradicije raznih krajeva. Održat će se Međunarodni folklorni festival 
"Adriatica Folk Fest", u sklopu kojega će biti prezentirane brojne zanimljive kulture, narodni 
običaji, muške i ženske narodne nošnje, pjesme i plesovi. Dočekat će vas ljepota različitosti, 
čarobna tradicija i ugodno društvo.

25. kolovoza 21:00 Selce  Glazbene ljetne večeri u Selcu, centar 

26. kolovoza - 2. rujna  Crikvenica 51. Ribarski tjedan, centar 
Ribarski se tjedan održava još od 1966. godine i podsjeća na bogatu i vrijednu ribarsku 
prošlost Crikvenice. I ove su godine na rasporedu zabava i brojne uzbudljive aktivnosti na 
kopnu i moru. Gurmani će moći naučiti pripremati neke od tradicionalnih gastro poslastica, 
a razveselit će ih i tematske gastro večeri, u sklopu kojih će svakoga dana zvijezda biti drugi 
morski specijalitet. Uz zabavno-edukativne radionice za djecu i odrasle, ribarske priče, 
jedrenje i ribarenje te sjajne glazbene večeri tjedan će proletjeti u trenu.   

26. kolovoza 11:00 Crikvenica Jedriličarska regata "Ribarski tjedan"  -   
     memorijali Branimir Jurinčić i Marijan Pavletić,  
     akvatorij
26. kolovoza 20:00 Crikvenica Svečano otvaranje 51. Ribarskog tjedna,   
     zabavni program uz Jacquesa Houdeka, centar
26. kolovoza  20:30  Selce   Nastup međunarodnih folklornih grupa, centar 
27. kolovoza 21:00 Selce  Nastup KUD-a "Neven", centar   
28. kolovoza 20:00 Crikvenica 3. Festival čakavske besede - "Čafest", centar  
30. kolovoza 16:00 Crikvenica 51. Ribarenje s gostima, lučica Podvorska, akvatorij  
30. kolovoza 20:30 Crikvenica Ljetne večeri uz Big band "Swingery", centar  
31. kolovoza 17:00 Crikvenica Jedrenje s gostima, akvatorij
31. kolovoza 18:00 Crikvenica Primorska noć, centar

Jedrenje s gostima
2. srpnja, Selce
31. kolovoza, Crikvenica

Upoznajte crikveničku rivijeru iz 
potpuno druge perspektive. Uživat 
ćete u pogledu na grad i zeleno 
zaleđe s mora i opustiti se u 
društvu domaćina. Iskusni će 
vam jedriličari sa zadovoljstvom 
predstaviti ovaj uzbudljivi 
sport i naučiti vas novim 
vještinama. 

Ljetne večeri uz 
Big Band “Swingery”

28. lipnja -  Selce • 12. srpnja - 
Crikvenica • 19. srpnja - Dramalj • 26. 

srpnja - Selce • 2. kolovoza - Jadranovo 
• 16. kolovoza - Crikvenica • 23. kolovoza - 

Selce • 30. kolovoza - Crikvenica
Veseli glazbenici Big Banda “Swingery” i ove će 

sezone svojim nastupima rasplesati ulice i trgove 
na crikveničkoj rivijeri. Izvode poznate hrvatske 

i svjetske klasike u swing, jazz, funky, latino i 
dixiland stilu. Opuštaju, zabavljaju i mame 

na ples. Poslušajte ih, uživat ćete.



Rujan
1. rujna 19:00 Crikvenica Noć vaterpola, Gradsko plivalište Crikvenica
2. rujna 20:00 Crikvenica Zatvaranje 51. Ribarskog tjedna, zabavni program uz   
    klapu “Rišpet”, vatromet, centar
5. rujna 19:00 Crikvenica Povorka sudionika 4.  Međunarodnog festivala glazbe,
    centar       

7. rujna, 9. rujna 19:00 Crikvenica 4. Međunarodni festival glazbe, centar
Tradicija, radost druženja i prekrasni scenski nastupi. Narodni plesovi i pjesme iz brojnih 
zemalja, zvukovi tradicijskih glazbala i nošnje će zvukom, slikom  i pokretom ispričati priče o 
kulturno-povijesnome bogatstvu i promovirati različitosti među narodima. Nekoliko stotina 
sudionika će svojim živopisnim ženskim i muškim narodnim nošnjama uljepšati centar 
Crikvenice i zabaviti posjetitelje zanimljivim nastupima.

8. - 10. rujna  Selce  Trka oko Krka (jedriličarska regata), akvatorij  
9. - 30. rujna  Crikvenica Izložba "Slikarske memorije" (autor: Ambroz   
     Oroši), Gradska galerija    
9. rujna  19:00 Dramalj  Ribarska fešta od sardele, lučica Pazdehova
9. rujna  20:00 Dramalj  Pozdrav ljetu, lučica Pazdehova  
9. rujna  21:00 Jadranovo Nastup KUD-a "Martin Matetić", riva Mulina  
15. - 17. rujna  Crikvenica 3. Kup Mediterana (natjecanje mažoretkinja,   
     defile i gala koncert), Gradska sportska   
     dvorana /centar

16. -17. rujna 18:00 Crikvenica Crikvenica 4 Pets, centar    
Zabava, zabava i samo zabava! I tako puna dva dana. Glavni su glumci kućni ljubimci, a 
u programu će jednako uživati oni i njihovi najbolji prijatelji. Znak raspoznavanja će biti 
duuuugo mahanje repom.   

16. rujna  Crikvenica Likovna kolonija "Crikvenički koloriti 2017.", centar
Umjetnost, priroda i sjajno društvo najbolja su pozivnica za opušten dan u Crikvenici. 
Kreativni umjetnici slikom će dočarati svoj doživljaj Rivijere Crikvenice, a posjetitelji će moći 
pratiti kako nastaju originalni i zanimljivi likovni radovi. Pogledajte kako će ljepote i motivi 
crikveničke rivijere inspirirati maštovite sudionike "Crikveničkih kolorita" i uživajte u pogledu 
na rivijeru iz njihove perspektive.      

21. - 24. rujna 10:00 Crikvenica Cvjetno-slatki dani, centar    
Neodoljive boje cvijeća, mirisi raznovrsnih biljaka te slatka i osvježavajuća iznenađenja 
– najkraći je opis onoga što vas očekuje. Zabavan program za djecu i odrasle, originalne 
i ukusne slastice i suveniri, brojni korisni savjeti i kreativne ideje. Dani su to u kojima će 

posebno uživati ljubitelji prirode i slatkoljupci.  Postoji li ljepši i opušteniji 
uvod u jesen?

21. rujna 10:00 Crikvenica
  Proslava međunarodnog dana mira,   

 Gaj ljubavi


