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Sprawazdmie z wydarzeńa ośeiego i—ioaoroz _,. - Patronatem

Prezydenta Miasta Kedzierzyn—Koźle

1. Nazwa eigaaizaiera:

Stowarzyszeaie Pzzyiariói Chóru „Echo Kresów-”

2. Nazwa awd—rzenia:
ł

Jubileuszowa V Gaia Koncertu Czterech Kultur, X Urodziny Chóru „Echo Kresótąf”, wystawa
okoliczncśeieera i ietoiesiazlca „Wseomnienia na czasie”

3- Termm era miejsce przedsięwzięcia (opcjeaainie hmeaogram):

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie—Koźlu — Gala, Galeria „Odrzańskie Ogrodf', Miejska
Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu — wstaw

4. Zasięg tergerialny:

Kraj-owy, Powiatowi, Miejski

5. (Shai-amar przedsięwzięcia (seoriewy, kaiearaiar, iterdcurs, ie.—stym):

impreza kulmalaa

. 6. Liczbowe ole—eienie aezestnilców:

- uczesaiikćwz 45
- gościfwidzów: 225
— organizatorów: 3

7. „Opis realizacji wydarzenia:

Od kilku lat z powadzeaiem reaiizujeray projekty w zakresie Emiraty pod nazwa Gala Koncertu
Czterech ; ala-ir. Tegaraczae a" fiz-rzenie podsumowywało dekadę działalmści Chóru „Echa
Kresóvf'- P&ąezoao Jubileusz Chóru z V Gala Koncertu Czterech Kulm. Zaporńedzia
przygotowywanej imprezy było zorganizowanie trzech wystaw pod tymłem: „ Przeżyjmy to jeszcze
raz — dziesięciolecie działalność., chóru „ Echo KresóW” prezentowanej w idiiejskiej Bibliotece
Publicznej w Galerii „, 2 książka w tle” ( gllśrsma siedziba biblioteki , I piętro) uraz w Galerii
„Odrzańskie Ggrodf śparter), a W trakcie "i? Gali w holu MOK „Cl—remik”. Na ponad 200
kolorowych fotograiach przedstawiea aaiważaiejsze i znaczace wydarzeaia z życia chóru.
Wystawa SIBBOWi integralną część V Jubileuszowej Gali Koncertu Czterech Kultur i wydamcma
okolicznościowego — „Wspomnienia na czasie”. Tak zatytułowana iotoksiązka, z- imienną
dedykacja, graealacjai'ei oraz życzeniami, o baga-tej zat aitości okaże 599 zdjęć została wręczona
członkom Chara „Echo Kresów ; Stowarzyszenia Przyjaciól Chóru „Echo Kreativ” przez Panią
Prezydent Miasta Kędzierzyn—Koźle w trakcie Kaaceriu Czteeech Kultur. już po raz piąty
erganizowana Gala budziła widl—cie zainteresowanie i bardzo Mele osób wyraziło chęć udziału, ale

*.



ze względu na obrasta—zenia pandemiczoe liczba zaproszonych została ograniczana. .. Publiczność
gorąco witała Chór „Echo Kresów” pod dyrekcia Adama Wołkowskiego, a także zespoły
„Kwaśnica Bavarian Band”, Kabaret Grzegorza Poloczka oraz Bogdana Trojanlra i Torne Roma. W
holo natomiast w czasie przerwy można było czestować sie pod wami cbaralrtaystycznyroi dla
„Czterech Kultur” - Gale poprowadzili: anbnator lcaltury Ariadna biieraićaa, piosenkarz, artysta
kabaretowy Grzegorz Polaczek i aldor scen krakowskich Wojciech Habela. Imprezaprezentowała i
popularyzowaia dorobek poszczegoinycb gmp „ECHIHH'OW'V'Lh, Emi—CZI? cb oraz wskazywała na
możliwe współisoaienie, tolerancję i integrację w lokalnym społeczeństwie- Chór „Echo Kresów”
przede wszystkim przez dziesięć lat istnienia stał sie konstruktorem pomostu łączącego pokolenia,
rodziny i narody oraz ambasadorem bal”-tray Opolszczr my. Całość organizowana była w ramach
„Projekm współbinansowaeego ze środków Gminy Kędzierzyn—Koźle” pod tyniłami:
1- „Muzyka i śpiew uniwersalnym językiem”
2- „Wspomnienia na czasie” — fotoksiażlra, wydawnictwo okolicmościowe z okazji dziesięciolecia
Chóru „Echo Kresów?” oraz organizacja Wystawy plenerowej”-

- 8. Szczegoiowy opis sposobn prom-ocp awd rzenia (radio, plakaty, gazeta):

W miejscu wydarzenia eksponowano materiały promocyjne miasta Kędzierzyn—Koźle w formie
rollupćw. Na arszystlda materiałach drukowanych (plakatach, zaproszeniach, fotoksiążlrach,
planszach ntystawomrch umieszczona zostala informacja o objęcie organizowanego wydarzenia
Honorowym Patronatem Prezydenta ram Kędzierzyn—Kazde. Wszystkie materiały, o ldórych
mowa oznaczono angela-'": logotypem Miasta. Podobnie informacje te pojawiły się na teiebirnie w
trakcie trwania V Gali oraz na stronie internetowej: ena—avechokresowm
Organizator zadbał, by w przestrzeni pnblicmej pojawił się przekaz o Honorowym Patronacie
Prezydenta Masta Kędziemm—Koźle W maśacb poprzez przekazanie materiałów promocyjnych i
informacji o koprezie (7 dai, Pamiec, Gazeta Łokaina, portal. Lokalna zap], mapi, NTO, Rad-io
Opole, Radio Doza, WPB Oddział W Opolu, portale społecznościowe, www.powiatkedzigyn-
kozlepl, www.molgkedzierzynkozlecompl, mnkedziegmgozlepl, Telewizja Wojska K—Koźle).
W udzielanych wywiadaob podkreślano Honorowy Patronat, co wpływało na kreowanie
pozytywnego wizerunku Miasta. W czasie Koncertu o Honorowym Pattonacie informowali
publiczność konferansjerzy. .
Dokumentacja fotograficzna przesłana zostane na e—roail: promocja@lredzierzynl<ozie.pl

9. Informacja o PEEEIĘEECE i sponsoracb oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Projekt wspśiiinanso ' _; ze śro'll św Gmioy i adriana-Koźle. Palmer-cami byli: biiejslri Ośrodek
Kultury w Kędzierzynie—Koźla.; Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie—Koźla, Galeria „Odrzańskie
Ogrody”, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie—Koźlu. Sponsorzy: Grupa Azoty ZAK S.A.
MZEC, Stocznia Damen, „Nasz Swatek” Dziergowice, Karczma „Pred”, iti-Travel ichał
Potoniec, Foto Wanna — Tomasz Potym. Partnerzy i współorganizatorzy udostępnili m.in.: miejsca
na zorganizowanie Gali iwystaw, nagłośnienie, oświetlenie oraz fotogralie-

10.'Podpis:
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