Projekt „Partnerzy z kultura“ – kalendarz 2017-ego roku
Współpraca między: Steinhaus e.V. (Niemcy) i Jeleniogórskie Centrum Kultury (Polska)
Tu znajdziesz przegląd planowanych projektów w roku 2017.

Tytuł projektu

Data oraz osoby kontaktowe

AufTAKT 2017

05.01.-08.01.2017 / Steinhaus e.V.

Pestka 2017 – Festiwal teatralne

28.04.-02.05.2017 / Jeleniogórskie Centrum Kultury

Pestka 2017 – warsztaty teatralne

28.04.-30.04.2017 / Jeleniogórskie Centrum Kultury

Liga Rocka 2017

kilka razy w roku / Steinhaus e.V.

Move Together 2017 – warsztaty musiczne

25.06.-10.07.2017 / Steinhaus e.V.

ECO ART 2017 – warsztaty ekologiczne

10.07.-14.07.2017 / Steinhaus e.V.

Akademia inspiracji artystycznej 2017

21.01.-27.08.2017 / Steinhaus e.V.

KONTAKTY (Wystawa) w Bautzen

29.09.2017 / Steinhaus e.V.

Pestka w Bautzen

11.11.2017 / Steinhaus e.V.

KONTAKTY (Wystawa) w Jeleniej Górze

24.11.2017 / Jeleniogórskie Centrum Kultury

Więcej wydarzeń pod adresem: www.steinhaus-bautzen.de/programm
Kontakt po stronie polskiej:

Kontakt po stronie niemieckiej:

Łukasz Duda

Paul Fischer

Jeleniogórskie Centrum Kultury

Steinhaus e.V.

ul. 1-ego maja 60

Steinstr. 37

58-500 Jelenia Góra

02625 Bautzen

Polska

Niemcy / Deutschland

+48 75 642 38 80

03591/5318075

www.jck.pl

www.steinhaus-bautzen.de

Projekt „Partnerzy z kultura“ jest finansowany przez program współpracy INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem: www.plsn.eu
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Opis projektów
AufTAKT
Projekt „AufTAKT“ to format, który istnieje już od wielu lat. W projekcie biorą udział mlode grupy taneczne z regionu,
która szkolą swoje umiejętności oraz przygotowują krótki spektakl. Prowadzenie warsztatów jest możliwe dzięki
promowaniu projektu w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 z Europejskim
Funduszem Rozwoju Regionalnego. W ten sposób promowana jest wymiana artystyczna niemieckimi i polskimi
tancerzami.
Pestka
„Pestka“ to festiwal teatralny w Jeleniej Górze. W festiwalu biorą udział młode grupy teatralne, które rywalizują
między sobą w konkursie. W ramach tego wydarzenia odbywają są również warsztaty – prowadzone są one przez
profesjonalnych aktorów, reżyserów, dramaturgów.

Prowadzenie warsztatów jest możliwe dzięki promowaniu

projektu w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 z Europejskim Funduszem
Rozwoju Regionalnego. Dzięki prowadzeniu festiwalu przez profesjonalistów wspierany jest rozwój teatralny
młodzieży z Niemiec oraz Polski.
Liga Rocka
Ten projekt to konkurs talentów dla młodych zespołów i grup muzycznych z regionu przygranicznego. Zaproszone
grupy z Polski i z Niemiec biorą udział w konkursie lub prezentują się na scenie jako gość. Festiwal odbywa się kilka
razy w roku (eliminacje oraz finał) w Jeleniej Górze.
Move Together
… to dwutygodniowe warsztaty dla niemieckich i polskich młodych artystów w dziedzinie tańca, dramatu ora
muzyki. Pod okiem profesjonalnych trenerów młodzież udoskonala swoje umiejętności w dziedzinie choreografii i
tańca, uczy się pisać utwory muzyczne, grać na instrumencie oraz pracuje nad prezencją sceniczną. Uczestnicy
opracowują spektakl, który następnie prezentowany jest w Niemczech (Bautzen) i Polsce (Jelenia Góra).
ECO ART
… to projekt pięciodniowych warsztatów ekologicznych. Polscy i niemieccy młodzi ludzie mogą spotkać się w tej
działalności, wymiany i zebrać wspólne doświadczenia w sztukach wizualnych. W 2017 roku, będzie odbywać się w
Jeleniej Górze.
Akademia Inspiracji Artystycznej
Ludzie w każdym wieku są zaproszeni do dzielenia się swoimi impulsami artystycznymi w kontekście
międzykulturowym. Akademia prowadzona jest przez profesjonalnych artystów.
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