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Narwa proiektu:
Lo lral iz acj a pr oj e ktu :
(adres, nr dzialki)

Nr telefonu:
Opis projektu:
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I OPEN RAP FESTIVAL I,UBARTOW
Plac przed Ratuszem lub plac przed Starostwem podczas dni
Lubartowa
P o ds taw ow e dane z glaszai qce go pr oi e kt

Imie i nazwisko:
Adres zamieszkania:
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, Formura.,,gro,$niowy projer.to,o

do zreqlizowania w ramqch Budzetu Obywatelskiego
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e-mail:

(czego dotyczy projekt, szacowane koszty gldwne zalotenia i dzialania, ktdre bgdq podjgte do

jego realizacji, cele projeku, adresaci

Droieklu itD,)

Open Rap Festival 2020 r. to nowa inicjatywa dla mieszkaficow L.ubartowa, zwlaszcza
dedykowana dla mlodej czq6ci mieszkaricow miasta, oraz sympatykow tego gatunku
muzyki.
Z obsenvacji naszego miasta wynika, ze brakuje u nas tego typu inicjatyw dotyczqcych
wlasnie tego gatunku skierowanych giownie do mtodziezy.
Zespoty urykonujqce ten typ muzyki przyciqgajq niczym magnes dziesiqtki tysiqcy mtodych
fanow. Na koncercie Open Er Festival 20'18r. w Gdyni koncert Quebonafide iTaco
Hemingway egromadzit ponad 60 tys. fanow,
Projekt dotyczy zaproszenia na festival 5 gwiazd polskiej sceny FIAP z poSrod zespotow rar
zale2noSoi od dostqpnoSci terminu:
OSTR Adam Ostrowski , Quebonafide, Bedoes, Bialas, White 2115, Nagty Atak Spa,wacza,
Fenomen, Kaliber 44, Grubson, Zipera, Pokahontaz, Tade "Elliminati",
Pezet, PFIOBL3M, Ten Typ Mes, Kqkq, Dwa Siawy, Miuosh, Kartky, Rasmentalizm,
Podajq nieco szerszy wykaz zespotow ze wzglqdu na to, Ze mo2e byc problem ze zgraniem
terminow, Proponujq, ze bgdq uczestniczy{w pracach zwiqzanych z ostatecznym w1'borem
zespolow aby zrealizowac projekt na jak najwyzszym poziomie i dokonac ostatecznego
wyboru artystow oraz terminu.
Jako termin irnprezy proponujq maj lub czeru,riec aby zapewnic jal< najwiqkszq frekwencjq
nie kolidu,iqcq z wakacjami uczniow, lmpreza moZe siq rownieZ oribyc w ramach dni
Lubartowa dzieri przed lub dziefi po gi6wnych uroczysto6ciach, nl), w piqtek lub niedzielq.
Podczas festivalu, mtodzi ludzie bgdq blisko artystow ktorych sluchajq na co dzieh.

Dziqki nint, mlodzie2 oraz sympatycy otrzymajq impuls do samorcrzwoju i tworczej pracy
Glownym celem festivalu jest spotkanie siq w akcie sztukiw przes;trzeni miejskiej,
Szacunkowy koszt, 200 000 zt
Na koszta skiadajq siq: wynagrodzenie dla Artystow, Wyposazenie techniczne: wynajem
sceny wrazz wymaganym sprzqtem Wzez Artystow, Hospitality Rider (ugoszczenie),

Wynajem Ochrony, Hotel dla Artystow,
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Uzasadnienie proj ektu:
/naleht uzasadnii ootrzebe realizacii oroiekn. iaki oroblem rozrvioie. konru bedzie sluiyl, dlaczego nalety go zrealizowaC itp

')

Open Rap Festival bqdzie to nasze Lubarlowskie Swiqto, ktorego bqdzie nam zazdroSciia
cala okolica.
Nasz festival bqdzie odpowiedziq na potrzeby mieszkancow, ktory stworzy wizerunek miersta
nastawionego na mlodoSc i dynamizm,
Festival trqdzie rownie2 Swietnq promocjq miasta Lubaftowa w obszarze regionalnyrn
ogolnopolskim, czegoS takiego nie ma w okolicy,
Festival rno2e rowniez wzbogacic dni Lubarlowa o tq formg scenir:znq.
lmpreza organizowana cyklicznie, mo2e miec Swietny wplyw na zaznaczenie Lubartowa na
mapie wy'darzef kulturalnych w Polsce.
i

Z czasem impreza mo2e nabrac charakteru miqdzynarodowego i by6 Swietnq promocjq
Lubartowa na swiecie.

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dotqczyt dokumentacjg pomocnq przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkou,y, dokumentacjg technicznq, mapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:

OSwiadczenia
2. Oiwiadczam, 2e podane w formularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanenT prawnym

Data i podpis zglaszajqcego projekt:
9. 0 1. 2 0 2
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