Najważniejsze coroczne uroczystości oraz imprezy kulturalne:

Rocznica wyzwolenia Sulejowa
Rocznica wywiezienia mieszkańców Sulejowa do obozu koncentracyjnego
Konstytucja 3-go Maja
Rocznica bombardowania Sulejowa
Święto niepodległości

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

17.01
11.02
03.05
04.09
11.11

STYCZEŃ

Zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy na rzecz chorych dzieci

Bal Karnawałowy dla dzieci

STYCZEŃ

Uczestnicy przebrani są w stroje ulubionych postaci
telewizyjnych. Bal prowadzony jest przez
profesjonalnego wodzireja i obfituje w szereg
konkursów.

Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych

KWIECIEŃ

Celem imprezy jest propagowanie i popularyzacja
tradycji sztuki ludowej, ocalenie od zapomnienia
i utrwalenie lokalnego dziedzictwa kulturalnego,
ochrona przez zapomnieniem starych, ludowych
wyrobów rękodzielnych.

Majówka

MAJ

Majówkowy weekend obfituje w szereg koncertów
i konkursów dla całych rodzin.

Festiwal Piosenki Polskiej "Sulejowskie Słońce,
Sulejowskie Skowronki" oraz Dzień Dziecka

CZERWIEC

Prezentacja dorobku artystycznego solistów
dziecięcych, rozbudzenie aktywności kulturalnej,
popularyzacja śpiewania polskich piosenek
i ukierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru
i układów choreograficznych.

Dni Sulejowa

CZERWIEC

Święto obfituje w wydarzenia muzyczne i
piknikowe, wśród których nie brakuje występów
kapel dętych, koncertów muzyki pop.
Gwarantowana zabawa dla rodzin podczas
konkursów i rajdów rowerowych.

Noc Świętojańska

CZERWIEC

impreza rodzinna, podczas której oprócz
tradycyjnego puszczania wianków odbywa się
nocny spływ kajakowy z pochodniami.

Regaty na Zalewie Sulejowskim

LIPIEC

regaty na Zalewie Sulejowskim pod patronatem
Burmistrza Sulejowa

Festiwal Wędrowny Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski

SIERPIEŃ

Rewelacyjna i świeża formuła festiwalu przenosi
najwyższej światowej próby muzykę w magiczne
miejsca łódzkich klasztorów, kościołów, zamków
i dworków. W 2007 roku Festiwal został uznany za
najlepszy produkt turystyczny przez Polską
Organizację Turystyczną. Sulejów jest stałym
punktem na trasie wędrownego festiwalu.
www.kolorypolski.pl

Festyn Rodzinny „Podklasztorze”

SIERPIEŃ

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

CZERWIEC-WRZESIEŃ Koncerty odbywają się na przemian w Opactwie

Impreza tradycyjne dla Sulejowa skupiona na
aktywnym rodzinnym wypoczynku i muzyce.
W trakcie festynu nie brakuje występów zespołów
muzycznych, jak i koncertu organowego.
Festynowi towarzyszy pokaz walk rycerskich.

Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, w kościele
św. Floriana w Sulejowie oraz w dawnym opactwie
Norbertaoskim w Witowie. Podczas festiwalu
ucztują nie tylko miłośnicy gry na organach
i muzyki kameralnej ale także melomani ceniący
muzykę dawną, etniczną i ludową.

Andrzejki

Uliczne Jasełka

Przegląd Kolęd i Pastorałek

LISTOPAD

Zabawa dla wszystkich chętnych obfitująca we
wróżby i czary.

GRUDZIEŃ

Zabawa na powietrzu przy oświetlonej choince,
uśmiechniętym Mikołaju z workiem pełnym
prezentów

GRUDZIEŃ

Wspólny występ laureatów „Konkursu na
najładniej wykonaną kolędę i pastorałkę”

