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Pozyskali?my granty na kolejne projekty edukacyjne
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e otrzymali?my wsparcie finansowe na realizacj? w 2013 roku kolejnych projektów
edukacyjnych na ??czn? sum? 30.000 z?. S? to projekty „Bogumi?a Gizbert-Studnicka zaprasza na
koncert” oraz XIII Mi?dzynarodowy Festiwal „M?odzi Arty?ci w Krakowie” (10 tys) oraz „Bogumi?a GizbertStudnicka zaprasza na koncert” (20 tys).
Zarz?d Województwa Ma?opolskiego przyzna? dotacje z bud?etu Województwa na realizacj? 155 zada?
publicznych spo?ród 337 ofert, które wp?yn??y na konkurs w dziedzinie kultury w 2013 r. pn.: „Mecenat
Ma?opolski”.
"Mecenat Ma?opolski" to otwarty konkurs ofert, który pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej województwa
poprzez finansowe wspieranie projektów o du?ych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i
integracyjnych regionu, wyra?aj?cych jego ró?norodno?? kulturow? i umo?liwiaj?cymi aktywny w nich udzia?
mieszka?ców i go?ci.
W rezultacie przyznanych dotacji przyst?pujemy do realizacji nast?puj?cych projektów.
XIII Mi?dzynarodowy Festiwal „M?odzi Arty?ci w Krakowie” istnieje od 2000 roku i wspiera twórczo??
profesjonaln? na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany by? przez Stowarzyszenie Promuj?ce
M?odych Artystów, które b?dzie nas aktywnie wspiera? w tegorocznej edycji.
W 2013 roku festiwal b?dzie organizowany kolejny XIII ju? raz. Jego celem jest mi?dzy innymi wymiana
do?wiadcze? m?odych artystów z ich m?odymi partnerami z zagranicy oraz z ich mistrzami – profesorami. Festiwal
stwarza szanse dla m?odych artystów do wymiany do?wiadczeniami, zadebiutowania,
wspólnegostworzenia nowych premier spektakli operowych i spektakli muzyczno – tanecznych w nowym uj?ciu
re?yserskim. Pomaga m?odym artystom poszerzy? dotychczasowe umiej?tno?ci nabyte w trakcie studiów i pozna?
nowe sposoby pracy zespo?owej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbli?onym do pracy
wybitnych artystów – profesjonalistów. Pomaga równie? przygotowa? m?odych do zawodowej pracy artystycznej, a
tak?e s?u?y rozwojowi ich talentów.
Cykl koncertów „Bogumi?a Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i
wspiera twórczo?? profesjonaln? na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany by?
przezStowarzyszenie Promuj?ce M?odych Artystów, które b?dzie nas aktywnie wspiera? w tegorocznej edycji.
Przedmiotem projektu b?dzie kolejna edycja tego cyklu, która obejmuje 8 koncertów bardzo zró?nicowanych
tematycznie i stylistycznie, które odbywaj? si? raz w miesi?cu w pi?knych wn?trzach krakowskich barokowych
ko?cio?ów oraz w presti?owych salonach i teatralnych salach. Projekt promuje m?odych artystów z Polski i
zagranicy ze szczególnym uwzgl?dnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie
utalentowanych uczniów szkó? muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te ??cz? mistrzów z m?odymi
wykonawcami, wprowadzaj?c ich w profesjonalny ?wiat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza,
rze?biarza, tancerza itp. Projekt zbli?a m?odych artystów do ich mistrzów, z którymi realizuj? w bardzo nowych i
odwa?nych uj?ciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. W tym roku zaplanowany jest jeden taki
spektakl ”Mozart con amore”. Projekt pozwala zadebiutowa?, poszerzy? dotychczasowe umiej?tno?ci nabyte w
trakcie studiów i pozna? nowe sposoby pracy zespo?owej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu,
bardziej zbli?onym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotowa? m?odych do
zawodowej pracy artystycznej.
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