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Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:

L'ART Festiwal

Lokalizacja projektu:

Amfiteatr Miejski i teren centrum miasta

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:

~.

(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

L'ART Festiwal to jubileuszowa edycja festiwalu sztuki organizowanego

cyklicznie w ostatni weekend

sierpnia. Działanie to skupia wielu artystów jak i liczną publiczność. Jest to nasze Lubartowskie święto
sztuki. Głównym punktem działań jest amfiteatr miejski, jednakże realizowane są poszczególne
wydarzenia również w innych miejscach na przestrzeni miasta, co zaplanowaliśmy

i w tym roku.

L'ART to przede wszystkim surowa, niefałszowana sztuka. To wszystkie formy tworzone
profesjonalnie i nieprofesjonalnie,

niekonwencjonalnie

i konwencjonalnie,

Nasz festiwal jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

spontanicznie

i planowane.

Podczas L'ARTu młodzi ludzie otrzymują

wsparcie bezpośrednio od artystów. I to przy ich boku rozwijają swoje pasje i otrzymają impuls do
samorozwoju i twórczej pracy. W ten sposób powstaje sieć społeczna wśród uczestników, dzięki
której wszyscy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem,

a także wszyscy mają możliwość rozwijania

i

różnych umiejętności. Naszym głównym celem jest wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi
spotkanie z nim w akcie sztuki w przestrzeni miejskiej.
Efektem naszych działań będzie integrująca współpraca, wzmocnienie umiejętności liderskich
WOlontariuszy współtworzących

L'ART Festiwal, wzmocnienie

udziału organizacji pozarządowych w

działalności społecznej miasta, spotkanie się ponad stu twórców, wymiana poglądów i idei pośród
uczestników, danie możliwości rozwojowi pasji młodych ludzi, danie rozrywki i możliwości udziału w
kulturze i odbiorze sztuki mieszkańcom miasta oraz zdobycie szerokiego doświadczenia

twórczego

wśród wszystkich osób tworzących L'ART Festiwal.

Koszt: 70.000zł

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować

Staramy

się aby L'ART przyciągnął

całej Polski.

Festiwal

a społecznością
umiejętności

w naszym

lokalną.

jak najwięcej

uznaniu,

Działania

lokalnych,

ma się stać miejscem

Ma im dać możliwość

i doświadczenia.

twórców

wymiany

bezpośrednio

ale również

spotkań

pomysłów,
są kierowane

itp .)

między

osoby
artystami

inspiracji,
do młodych

ludzi,

z

którzy nie mają na co dzień okazji na poszerzenie horyzontów
kreatywności.

Przekonujemy

że mogą być atrakcyjne
integracji

ich, że sztuka i działania wokół niej nie są aż tak odległe i

dla "przeciętnego

Kowalskiego".

lokalnej i przełamania stereotypów

L' ART jest doskonałą okazją do

na temat Lubartowa jako miasta, w którym

się nic nie dzieje, a także artystów jako osób nieosiągalnych.
również pewną ilość turystów,

i rozbudzenie w sobie

osób zainteresowanych

L' ART Festiwal przyciąga

spotkaniami.

skierowana do każdego widza, od naj młodszego do najstarszego

Jest to propozycja

chcącego tworzyć

sztukę dla siebie ..

Z poprzednich edycji wiemy, że główną grupą do której docieraliśmy
od 13 do 45 lat. Dla nich też tworzymy

byli ludzie w wieku

nasze działanie i jesteśmy z tego radzi, że udaje

nam się zachęcić właśnie tą grupę odbiorców do uczestnictwa w naszym projekcie. Z
naszych badań bowiem wynikało,
kulturalnej

w Lubartowie.

grupy najbardziej

że własnie dla tej grupy ludzi brakowało oferty

L' ART Festiwal jest odpowiedzią na tą potrzebę. Wśród tej

nam zależy na ludziach, którzy czują potrzebę współtworzenia

takich

wydarzeń. Dzięki nim bowiem, jesteśmy w starile coraz lepiej realizować nasz projekt, a
ich zaangażowanie daje efekt śniegowej kuli i przyciąga coraz to szersze grono
odbiorców.

L' ART Festiwal jest działaniem interdyscyplinarnym

w którym występuje

aż

12 dziedzin sztuki. Nie staramy się przyciągnąć wielkiego grona widzów, choć by nas to
niezmiernie cieszyło, co jest głównym celem biesiad organizowanych

w mieście. Staramy

się, jak już wcześniej zostało zapisane, zachęcić mieszkańców do współtworzenia
siebie kultury. Czujemy, że to właśnie przez edukację kulturalną,

dla

wydarzenia wysokiej

jakości i wyjście do ludzi możemy zmieniać naszą małą ojczyznę i sprawiać, że dzięki
kolejnym edycjom L' ART Festiwalu jesteśmy

bliżej sztuki i drugiego człowieka.

Dodatkowe nieobowiqzkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Zdjęcia z poprzednich edycji festiwalu

"

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
10.12.2018
Patryk Kuś
/
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