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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatels . go Miasta Lubartów

Nazwa projektu: "W rytmie miasta"

Lokalizacja projektu: Lokalizacja główna: Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1,
(adres, nr działki) 21-100 Lubartów

Podstawowe dane =głaszaląceJ!.oproiekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będq podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

Projekt jest odpowiedzą na drzemiący w mieście Lubartów niewykorzystany
potencjał, jakim jest tutejsza młodzież. Osoby, które jeszcze nie opuściły
Lubartowa, uczniowie tutejszych szkół, zdolni, ambitni i zdeterminowani w
swoim rozwoju nie byli do tej pory właściwie wykorzystani w promocji miasta.
Autorzy projektu są zdania, że czas to zmienić.

Nasze miasto jest przepełnione twórcami, których potencjał nie został jeszcze
odkryty, aczkolwiek ich praca jest już zauważalna na arenie regionalnej i
ogólnopolskiej. Poprzez integrację środowisk twórczych, nie tylko tych
młodzieżowych, ale także dzieci, dorosłych i seniorów chcemy pokazać naszą
wartość w serii wspólnych działań skoncentrowanych wokół projektu
muzycznego jakim jest nowe wydawnictwo grupy Roundabouts pt. "Cykl"
założonej przez Jakuba Grzegorczyka (patrz załącznik 1).

Album zawiera pięć utworów. Cztery pierwsze z nich zatytułowane kolejno
IIWiosna", "Lato", IIJesień", IIlima" odnoszą się do cyklu życia, czterech
pokoleń, czterech grup wiekowych, których losy wzajemnie się przenikają. To
mieszkańcy Lubartowa, ich portret zbiorowy zawarty w dźwiękach
znajdujących się na płycie.

Samo wnętrze wydawnictwa będzie wzbogacone o książeczkę zawierająca
prace literackie i fotograficzne odnoszące się do życia mieszkańców Lubartowa
wyłonione w zorganizowanych na tę potrzebę konkursach literackim oraz
fotograficznym. Podsumowaniem konkursów będzie wystawa prac
fotograficznych oraz literackich w Lubartowskim Ośrodku Kultury.



Do każdego z utworów zostanie stworzony oddzielny teledysk realizowany
przez Jana Zegara (patrz załącznik 1). Cztery pierwsze utwory zobrazowane
zostaną w formie minimalistycznej. Zawierać będą obrazy z życia
poszczególnych pokoleń mieszkańców miasta. Finalny, piąty utwór zostanie
realizowany jako większa produkcja, pokazująca wzajemne przenikanie się
wielopokoleniowego miasta, relacje i wspólne działania mieszkańców w
tętniącej życiem tkance miasta.

Finałem wszystkich tych działań będzie koncert grupy Roundabouts podczas
Dni Lubartowa w 2018 roku. Koncert w swojej warstwie formalnej będzie
formą reżyserowaną z elementami multimedialnymi i teatralnymi, w których
zostaną wykorzystane teksty literackie zamieszczone w wydawnictwie. Za
reżyserią koncertu odpowiadać będzie Adrian Krać (patrz załącznik 1)

Cel główny

Produkcja wydawnictwa muzycznego lubartowskiej grupy .Roundabouts" pt.
"Cykl" oraz organizacja koncertu promującego album w czasie Dni Lubartowa
w 2018 roku.

Cele szczegółowe

• Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na młodzież
szkolną.

• Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Lubartowa.

• Nabycie wiedzy dotyczącej różnych aspektów życia poszczególnych grup
wiekowych mieszkańców miasta.

• Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.

• Wzmacnianie postaw patriotyzmu lokalnego.

• Prezentacja i promocja twórczości lokalnych artystów.

• Promocja Lubartowa na obszarze regionalnym i ogólnopolskim.

• Stworzenie wizerunku Lubartowa jako miasta na stawionego na młodość
i dynamizm, jednocześnie odwołującego się do wartości tradycyjnych.

• Wzbogacenie obchodów Dni Lubartowa o atrakcyjna formę sceniczną.



• Zaangażowanie mieszkańców w lepsze poznanie działań artystycznych i
społecznych przejawianych na terenie miasta.

Instytucje biorące udział w projekcie:

• Lubartowski Ośrodek Kultury

• II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

• Szkoła Muzyczna I i " st. im. F.Chopina w Lubartowie

• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie

Termin realizacji projektu: kwiecień/maj 2018 rok

Wstępny kosztorys

'Działanie Koszt

Produkcja materiału muzycznego 6000 zł

Produkcja teledysków, trailerów i materiałów 6000 zł
multimedialnych

Dokumentacja foto i wideo projektu 1000 zł

Sesja fotograficzna zespołu 1000 zł

Przeprowadzenie konkursu literackiego i fotograficznego 3000 zł

Koordynacja projektu 3000 zł

Reżyseria koncertu 3000 zł

Wydanie albumu w nakładzie 1000 szt. 10000 zł

Projekt materiałów graficznych 1000 zł

Promocja (lokalna, regionalna i ogólnopolska) 10000 zł

Wypożyczenie sprzętu do realizacji teledysków 4000 zł

Organizacja wystawy i wernisażu fotografii konkursowej 2000



Łącznie

50000 zł

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu,jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego naletygo zrealizować itp .)

Realizacja projektu "W rytmie miasta" przyczyni się do zwiększenia aktywności
mieszkańców miasta w sferze społecznej jak i artystycznej. Niewielka ilość
projektów miękkich realizowanych w lubartowie sprawia, że lokalna
społeczność zamyka się w swoich własnych "czterech ścianach" i niechętnie
integruje się poza swoimi kręgami rodzinnymi i towarzyskimi. Naszym
zadaniem jest zmierzyć się z tym problemem integrując ze sobą różne
pokolenia, kręgi i grupy społeczne w taki sposób, byśmy razem mogli stworzyć
wartościowy przejaw naszej ekspresji twórczej. Chcemy także by lubartów stał
się miastem młodych, dynamicznych i uśmiechniętych ludzi, którzy staną się
jego wizytówką poza jego granicami. Promocja projektu w mediach
tradycyjnych i elektronicznych zwłaszcza poza lubartowem przyczyni się do
promocji miasta i wykreuje całkiem nowy jego wizerunek.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l. Załącznik l - Biogramy twórców projektu
2. Załącznik 2 - DVD z realizacjami Jana Zegara i Jakuba Grzegorczyka

Ośw iadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
O~.AO· lO.t11-



Załącznik 1

Biogramy głównych twórców

Piotr Guz - koordynator projektu

Student II roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Ekonomii na Międzyobszarowych

Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie lubelskim. lider rejonu

lubartów w XVII edycji SZLACHETNEJPACZKI. Od kilku lat członek Stowarzyszenia AlWERNIA i

współorganizator wydarzeń: Półmaraton " Bez granic", Festyn Kapucynalia oraz lubartowska liga
Koszykówki. Przewodniczący Samorządów Uczniowskich w Gimnazjum i liceum. Konferansjer

przeglądów teatralnych, imprez miejskich iszkolnych. laureat VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

Psychologicznej magazynu" Charaktery". Pasjonat Psychologii, koszykówki i książek.

Jakub Grzegorczyk - (muzvk, lider zespołu Roundabouts)

Student pierwszego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS oraz absolwent II liceum

Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w lubartowie. Muzyką zajmuje się od 5 lat, wcześniej tylko

śpiewając, dziś operując całą gamą instrumentów. Od gitary, przez klawisze, na syntezatorach

skończywszy. Obecnie tworzy opierając się na brzmieniach głównie elektronicznych, jednakże muzyka

klasyczna również nie jest mu obca i jak sam zwykł powiadać: "Na muzę to ja jestem otwarty"

Jan Zegar - filmowiec

Urodzony 11 maja 1999r. w lubartowie, jest uczniem II liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja

oraz stypendystą Akademii Wokalno-Teatralnej Jerzego Turowicza w lublinie. Aktywnie działa m.in.

w Teatrze Muzycznym w lublinie i w szkolnym teatrze Scena 44. Ponadto zajmuje się tworzeniem,

obróbką i montażem filmów oraz klipów muzycznych lokalnych artystów. Jest autorem teledysków

takich jak: "Pijany" i "Ego" Jakuba Grzegorczyka, "U Jasona" zespołu Załoga Czarnego Kota oraz "Plan

Z" Jakuba Cybula. Zdobył wyróżnienie w 7 edycji Unia Film Festival w lublinie za reżyserię autorskiego

filmu pt. "Horyzont". Nakręcił i zmontował również filmy takie jak: "Studniówka 2017" dla lila w

lubartowie, spoty charytatywne "Dlaczego biegasz?", "Poznajcie Pawełka", "Kuba" dla lokalnego

stowarzyszenia Alwernia oraz wiele innych projektów.

Adrian Krać - reżyser

Ukończył Pedagogikę ze specjalizacją teatralną na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w

lublinie. Prowadzi warsztaty teatralne oraz kształci aktorów czerpiąc z technik współczesnych

amerykańskich trenerów, a także literatury brytyjskiej oraz amerykańskiej. Na swoim koncie jako

instruktor teatralny ma przepracowanych ponad tysiąc godzin dydaktycznych. Prowadzi szkolenia z

zakresu metodyki prowadzenia warsztatów teatralnych, wystąpień publicznych i autoprezentacji.

Aktywnie działa jako reżyser. Założyciel Teatru Arteria w lubartowskim Ośrodku Kultury. Zajmuje się

także tłumaczeniem sztuk teatralnych z języka angielskiego oraz produkcją spektakli teatralnych.



ZespółRoundabou~
Jest to grupa złożona z trzech utalentowanych muzyków pochodzących z Lubartowa i okolic. W skład

wchodzą: Jakub Grzegorczyk, "Johnny Johnson" oraz "Pan Świstak". Każdy z nich zajmuje się inną

dziedziną muzyki i operuje innymi brzmieniami. Ta mieszanka popu, funku i rocka daje

niepowtarzalny i niespotykany efekt synkretyzmu; dotychczas niefunkcjonującego na polskiej scenie.



Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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W rytmie miasta - Horyzont - reż  Jan Zegar / Budżet obywatelski 2018 

link: https://youtu.be/VFrmCmezppc 

 

W rytmie miasta - Jakub Grzegorczyk  - Pijany / Budżet obywatelski 2018 

link: https://youtu.be/g7_2Zk-vB9g 

 

W rytmie miasta - Jakub Grzegorczyk - Ego / Budżet obywatelski 2018 

link: https://youtu.be/JaUvvHzmsa8 

 

W rytmie miasta - Załoga Czarnego Kota - U Jasona / Budżet obywatelski 2018 

link: https://youtu.be/RAPD9aCb_jo 

https://youtu.be/VFrmCmezppc
https://youtu.be/g7_2Zk-vB9g
https://youtu.be/JaUvvHzmsa8
https://youtu.be/RAPD9aCb_jo

