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Kim jesteśmy? Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-

niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie.

Praca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży (MDSM)               

 w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację

„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Wzbudzanie ciekawości i

chęci poznania innych osób i otaczającego nas świata, poszukiwanie

podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także uczenie

otwartości i umiejętności komunikacji to nieodłączne elementy

spotkań młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży

w Krzyżowej.

gospodarz: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

czas realizacji: 19-26.06.2021

uczestnicy: 13 osób z Polski, 13 osób z Niemiec w wieku 15-20 lat

instrumenty: skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA: do 01.06.2021

wyniki: 05.06.2021

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza

młodych muzyków z Polski i Niemiec do wzięcia udziału 

w Międzynarodowym Spotkaniu Muzyczno-Kulturalnym - Kuźnia

Młodych Artystów.
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młodzi i zmotywowani muzycy w wieku 15-20 lat,

otwarci na współpracę międzynarodową, komunikatywni w języku

angielskim, bądź niemieckim (nie jest to warunek konieczny),

pochodzący z Polski lub Niemiec

Profil uczestnika/uczestniczki:

Orkiestra: Zapraszamy do uczestnictwa uczniów i uczennice szkół

muzycznych z Polski i Niemiec. Orkiestra będzie obejmowała sekcje

skrzypiec (I i II), altówek, wiolonczeli i kontrabasów.  Zależy nam, by

każdy uczestnik i uczestniczka mogli doświadczyć procesu uczenia

się i wyjątkowej integracji, jaką daje granie w międzynarodowej

orkiestrze, poznanie rówieśników o tych samych pasjach, którzy

pochodzą z innego kraju. Jednocześnie zależy nam na

zmotywowanych uczniach, który gotowi są do konsekwentnej pracy

nad programem artystycznym.
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Uczniowie wypełniają formularz KLIK w którym należy przesłać

maksymalnie 1 minutowy filmik prezentujący ich ulubiony utwór.

Bardzo doceniamy kreatywność i wyraz artystyczny! Termin zgłoszeń

do 01.06.2021.

Wyłonienie uczestników – wybranych uczestników poinformujemy

drogą mailową do dnia 05.06.2021. W przypadku dużej liczby

zgłoszeń uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie filmików, przez

komisję, w skład której wchodzi koordynatorka projektu, dyrygent oraz

dyrektorka artystyczna. 

Wybrani uczestnicy przesyłają podpisaną (przez siebie lub opiekunów

prawnych) deklarację uczestnictwa w projekcie do 7 czerwca 2021.

Etapy rekrutacji:
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https://forms.gle/iLWu2GtSPPcxGAkC9


19.06.2021 - przyjazd uczestników do godziny 16:00 - warsztaty

integracyjne

20.06.2021 - rozpoczęcie prób sekcyjnych oraz zajęcia kulturowe oraz

poznanie historii Krzyżowej

21.06.2021 - próby sekcyjne oraz wieczór kulturowy - uczestnicy

będą poproszeni o kreatywne przedstawienie swojego kraju

22.06.2021 - próby z dyrygentem, popołudniowe warsztaty twórcze

23.06.2021 - próby z dyrygentem, gry terenowe i warsztaty

24.06.202 - próby i wycieczka 

25.06.2021 - próby generalne i koncert

26.06.2021 - niespodzianka, wyjazd uczestników po obiedzie

Codziennie odbywać się będą zajęcia wspomagające prawidłową postawę

podczas gry na instrumencie. 

Jako organizatorzy bierzemy pod uwagę zmieniającą się dynamicznie

sytuację epidemiologiczną, w związku z czym będziemy w stałym

kontakcie z Państwem w celu informowania o jakichkolwiek zachodzących

zmianach. Warsztaty odbędą się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem

wszelkich środków ostrożności. 

Przebieg projektu:
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Uczestnictwo w projekcie wymagać będzie wpisowego w kwocie

200zł od osoby. 

Link do formularza: KLIK. 

Zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka krajoznawcza, warsztaty,

koncerty oraz integracyjny czas wolny będą pokryte ze środków

projektowych. 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej

Współpracy Młodzieży oraz Republikę Federalną Niemiec,

reprezentowaną przez Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych, z

którego ramienia działa Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec

we Wrocławiu, Pan Hans Jörg Neumann. 

W razie pytań proszę o kontakt:

martyna.sidorowicz@krzyzowa.org.pl

Dodatkowe informacje:
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