
w ramach Programu Współpracy

INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020



w ramach Programu Wspólpracy

INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020



Realizacja w latach 2017-2019 polegała na wspólnej 
organizacji szeregu działań kulturalnych i edukacyjnych :



Międzynarodowy Festiwal Kultury Awangardowej "PESTKA"
młodzież, dorośli, festiwal, warsztaty, spektakle, dyskusje, 

koncerty, konkurs
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MOVE TOGETHER 
młodzież, warsztaty, teatr, taniec
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 ECO ART
dzieci, młodzież, warsztaty,  wiklina, glina, materiały wtórne
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auftakt – teatr rusza do tańca
młodzież, festiwal, taniec, warsztaty, pokazy
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akademia – warsztaty interdyscyplinarne
dorośli, szkło, witraż, ceramika, malarstwo, rysunek
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liga rocka – polsko niemieckie spotkania młodych muzyków
młodzież, muzyka rockowa, koncerty, konkurs
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KONTAKTY – wystawy twórców obszaru przygranicza
sztuka,  prezentacje,  artyści, galerie, wystawy
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modernizacja galerii „pod brązowym jeleniem”
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2 lata projektu to

 66 wydarzeń 
koncertów, warsztatów, pokazów, konkursów i spotkań

ponad 160 dni  trwania wydarzeń
 podczas których będą mieli okazję spotykać się uczestnicy 

z Niemiec i z Polski 

orazoraz 7 206  uczestników tych spotkań.



Planujemy realizację 10 działań 
w 3 obszarach:

MUZYKI

TAŃCA

ANIMACJI KULTURALNEJ



MUZYKA

POWIEW MŁODEGO JAZZU
dzieci, młodzież, dorośli, festiwal, konkurs, koncerty, warsztaty, wydawnictwa

Jelenia Góra/Bautzen



MUZYKA

BAR CAMP W REGIONIE
dorośli, spotkania, koncerty, warsztaty,  sieć kontaktów, specjaliści

Bautzen/Jelenia Góra



MUZYKA

SESJE NAGRANIOWE LIVE
młodzież, dorośli,  muzycy, koncert, specjaliści, wydawnictwa

Bautzen



MUZYKA

MUZYKA SCENICZNA
młodzież, warsztaty, koncerty 

Bautzen/Jelenia Góra



TANIEC

TANGO KARKONOSZE
dorośli, tango argentyńskiE, warsztaty, pokazy, milongi, koncerty

Jelenia Góra/Bautzen



TANIEC

1&2 - OPEN UP, INTENSYWNE WARSZTATY, PREZENTACJE
dzieci, młodzież, taniec nowoczesny,  wakacje, wypoczynek, prezentacje, koncerty

Bautzen/Jelenia Góra



ANIMACJA KULTURALNA

SKOK W BLOK
dzieci, rodziny, warsztaty, kino, cyrk, teatr,  wakacje, animacja, ekologia

Jelenia Góra/Bautzen



ANIMACJA KULTURALNA

TU ŻYJEMY
dorośli, warsztaty, ekologia, weekendy, krajoznawstwo, wiklina, glina, 

Jelenia Góra/Bautzen



Jednym słowem kolejne najlepsze przed nami 
w co głęboko wierzy trzon zespołu realizującego projekt: 

Jarosław Gromadzki, Torsten Wiegel, Krystyna Śliwa,  Aline Keil,  Łukasz Duda, 
Paul Fischer, Mirosław Kulla, Stefan Lehmann, Łukasz Rzemiński, Carolin 
Dittrich, Magdalena Rzeszutek, Małgorzata Figacz i Andrzej Patlewicz


