BytOFFsky Festival 2013 - "Natura i Kultura" - projekt dofinansowany przez
Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi

Tytuł operacji: BytOFFsky Festival 2013 - "Natura i Kultura"
Program operacyjny: PROW 2007-2013, działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
Numer umowy: 01328-6930-UM1142744/13 z dnia 10.03.2014 r.
Całkowity koszt operacji: 73.102,20 zł, kwota dofinansowania: 50.000,00 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”
Termin realizacji: 14.06.2013 r. – 24.03.2014 r.
Opis projektu:
BytOFFsky Festival to niecodzienne przedsięwzięcie, które w 2013 roku odbywało się pod
hasłem Natura i Kultura. Od czwartku 26 września do niedzieli 29 września Bytów był
miastem teatru, muzyki i ekologii. Można było m.in. obejrzeć przedstawienia teatralne,
posłuchać koncertów, spotkać się z artystami, trenerami na warsztatach i seminariach.
Spotkania festiwalowe rozpoczęły się od warsztatów ekologicznych pt.: Powstrzymaj
globalne ocieplenie oraz Globalne śniadanie, które odbyły się w bytowskich szkołach.
Równolegle odbywał się warsztat Capoeiry w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych
w Bytowie. A czwartkowe popołudnie otworzył niezwykły monodram Magdaleny Gauer Diva
w wykonaniu wspaniałej Wiolety Komar.
W ramach projektu zorganizowaliśmy 15 prezentacji artystycznych, w tym:
8 spektakli teatralnych, 1 widowisko plenerowe, 2 koncerty, 3 wieczory koncertowe,
1 wystawę, dyskusje z twórcami o proponowanych przez nich formach artystycznych. Na
bytowskich scenach zaprezentowali się m.in.: Wioleta Komar, Unia Teatr Niemożliwy, Zespół
Cieśni i Tańca, Smak av Markaryd, Teatr Realistyczny, Teatr Snów, Domowe Melodie,
Loopus, Teatr Władca Lalek, Grzegorz Szlanga, Teatr Chorea z Małgorzatą Lipczyńską,
Teatr Szwalnia, Horny Trees, łącznie 50 artystów. Festiwal zgromadził przeszło 1.500 osób.
Odbyły się także warsztaty teatralne, taneczne i ekologiczne oraz warsztat otwarty dot.
questingu, w których uczestniczyło przeszło 200 osób (młodzież i dorośli z regionu oraz
goście/turyści). Festiwalowi towarzyszyła instalacja fotograficzna "Bytów młodych"
przygotowana przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bytowie pod kierunkiem Jacka Żmuda
Trzebiatowskiego na bytowskim rynku.
Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia był bezpłatny.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu edukację ekologiczną, kulturalną i turystyczną oraz aktywizację
społeczności małego miasta w kontekście realizowanego na jej terenie wydarzenia artystycznoprzyrodniczego; kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie otwartości na
innowacyjne formy turystyki oraz różne formy i nurty w sztuce reprezentujących różne obszary
kulturowe, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

