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Szanowni Państwo
Rektorzy Uczelni Wyższych
w Krakowie

Dotyczy: FESTIWALU MŁODYCH TWÓRCÓW W RAMACH PROGRAMU „MŁODY KRAKÓW
2.0.”

Miejski program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”,
który skierowany jest do osób w wieku od 13 do 26 lat, składa się z sześciu obszarów. Celem
programu w obszarze kultura (dla) młodzieży jest między innymi organizowanie wydarzeń
wspierających młodych twórców w różnych dziedzinach sztuki i kultury młodzieżowej po to, aby
mogła prezentować swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i zdobywać nową wiedzę na
gruncie szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Nową miejska inicjatywą, wydarzeniem, które ma realizować wyżej wymienione cele jest
znajdujący się obecnie w fazie koncepcji, roboczo nazwany festiwal młodych twórców, podczas
którego krakowscy uczniowie i studenci będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności
artystyczne i ich efekty w różnych dziedzinach. Aby lepiej poznać oczekiwania młodzieżowego
środowiska względem planowanego wydarzenia, w maju bieżącego roku odbyły się konsultacje
z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji młodzieżowych. W wyniku
przeprowadzonych spotkań powstał zbiór rekomendacji dotyczący zakresu i sposobu realizacji
przedmiotowego festiwalu, który zgodnie z postulatami, charakteryzować się będzie
różnorodnością i otwartością na wszelkie przejawy kultury tworzonej przez młodych.

Chcąc jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby młodych, które związane były między
innymi z dostępem do profesjonalnych przestrzeni i specjalistów, a także mając na uwadze zakres
Państwa działalności i doświadczenie w podejmowanym temacie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o rozważenie potencjalnej współpracy, partnerstwa na rzecz realizacji wydarzenia o tak
interdyscyplinarnym charakterze.
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Poszukujemy podmiotów, które zechcą udostępnić swoje przestrzenie do realizacji
przeglądów, prezentacji teatralnych, muzycznych i filmowych, wernisaży a także pomóc
w nawiązaniu współpracy ze specjalistami i trenerami do przeprowadzenia branżowych
warsztatów np. produkcji muzycznej, projektowania ubrań, animacji komputerowych itp. oraz
prezentowania wykładów na tematy, które ze względu na nową sytuację okazały się mocno
interesujące młodzież – prawa autorskie, bezpieczeństwo twórcy w Internecie, Creative commons
i otwarte licencje.

Zależało nam na wypracowaniu uniwersalnej koncepcji wydarzenia, która będzie mogła być
realizowana cyklicznie, jednak mając na uwadze panującą pandemię, zakładamy również możliwość
alternatywnego uczestnictwa w festiwalu oraz realizację alternatywnych form prezentowania
umiejętności i twórczości młodych.
W załączeniu przesyłam koncepcję sformułowaną na podstawie wspominanych konsultacji.

Bez względu na ostateczną formę jaką przyjmie festiwal, bez partnerskiej współpracy
organizacja takiego wydarzenia nie będzie możliwa. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że obudziłam
Państwa zainteresowanie planowaną inicjatywą i podejmiemy wspólne działania, aby w miarę
dostępnych możliwości na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku, młodzież mogła wejść w świat
kultury, odnajdując utraconą przestrzeń na realizację i prezentację własnych pasji.

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK
jest p. Anna Kurcab adres: anna.kurcab@um.krakow.pl, tel. 12 616 51 46.

Z poważaniem,
/-/
Elżbieta Kois-Żurek
Dyrektor Wydziału

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.

Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
A/a
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