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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 projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia

Europejskiego

czas realizacji: 04-11.06.2022

wiek uczestników: 16-26 lat

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza

młodych muzyków z Polski i Ukrainy do wzięcia udziału w

Międzynarodowym Spotkaniu Muzyczno-Kulturalnym  "Music for

Future".
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młodzi muzycy w wieku 16-26 lat,

pochodzący z Polski i Ukrainy (przebywający obecnie w Polsce),

uczestnikom z Ukrainy, którzy nie mają swoich instrumentów

będziemy starali się je zapewnić.

Profil uczestnika/uczestniczki:

Orkiestra: Zapraszamy do uczestnictwa młodych muzyków z Polski i z

Ukrainy. Wiemy, jak bardzo ważna jest dla Was muzyka i możliwość dalszej

nauki i doskonalenia swojego kunsztu muzycznego. Chcemy stworzyć

miejsce, w którym będziemy razem, miejsce integracji i wspólnego

tworzenia. 

POSZUKUJEMY INSTRUMENTALISTÓW GRAJĄCYCH NA SKRZYPCACH,

ALTÓWCE, WIOLONCZELI, KONTRABASIE.
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Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie maila na adres:

martyna.sidorowicz@krzyzowa.org.pl, w którym będą zawarte

informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, kraj pochodzenia, instrument i

poziom (może być liczba lat albo ostatnia klasa nauki). 

Odpiszemy na wszystkie maile, wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na

tygodniowe warsztaty w Krzyżowej zakończone koncertami.

Nieletni uczestnicy muszą posiadać zgodę opiekunów.

Etapy rekrutacji:



4.06.2022 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników do godziny 15:00

- warsztaty integracyjne

5.06.2022 - rozpoczęcie prób sekcyjnych oraz zajęcia kulturowe oraz

poznanie historii Krzyżowej

6.06.2022 - próby sekcyjne oraz wieczór kulturowy

7.06.2022 - próby z dyrygentem, popołudniowa wycieczka 

8.06.2022 - próby z dyrygentem

9.06.2022 - próby i koncert edukacyjny 

10.06.2022 - próby generalne i koncert

11.06.2022 - wyjazd uczestników 

Codziennie odbywać będą się zajęcia wspomagające prawidłową postawę

podczas gry na instrumencie. 

 

Przebieg projektu:
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Uczestnictwo w projekcie wymaga wpłaty 200 zł.

Uczestnicy z Ukrainy nie muszą wnosić opłaty.

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę mentorską i

pedagogiczną, warsztaty muzyczne, warsztaty poprawnej postawy w

trakcie gry, koncerty oraz integracyjny czas wolny. 

W razie pytań prosimy o kontakt:

martyna.sidorowicz@krzyzowa.org.pl

Dodatkowe informacje:
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