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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: OPEN RAP FESTIV AL
Plac przed Ratuszem lub Amfitear MiejskiLokalizacja projektu:

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszajqcego projekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania: I
Nr telefonu: I

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

Open Rap Festival 2019 r. to nowa inicjatywa dla mieszkańców Lubartowa, zwłaszcza
dedykowana dla młodej części mieszkańców miasta, oraz sympatyków tego gatunku
muzyki.
Z obserwacji naszego miasta wynika, że brakuje u nas tego typu inicjatyw dotyczących
właśnie tego gatunku.
Zespoły wykonujące ten typ muzyki przyciągają niczym magnes dziesiątki tysięcy młodych
fanów. Na ostatnim koncercie Open Er Festival w Gdyni koncert Ouebonafide i Taco
Hemingway zgromadził ponad 60 tys. fanów.

Projekt dotyczy zaproszenia na festival 6 gwiazd polskiej sceny RAP:
OSTR Adam Ostrowski, Ouebonafide, Bedoes, Białas, White 2115, Nagły Atak Spawacza,
Fenomen, Kaliber 44, Pezet, Kękę , Grubson, Zipera, Pokahontaz, Tade "Elliminati"
Podaję nieco szerszy wykaz zespołów ze względu na to, że może być problem ze zgraniem
terminów oraz zmieszczeniu się w zakładanym budżecie. Proponuję, że będę uczestniczył w
pracach związanych z ostatecznym wyborem zespołów aby zrealizować projekt na jak
najwyższym poziomie i dokonać ostatecznego wyboru artystów oraz terminu.

Jako termin imprezy proponuję czerwiec lub wrzesień aby zapewnił jak największą
frekwencję, nie kolidującą z wakacjami uczniów. Impreza może się również odbyć w ramach
dni Lubartowa dzień przed lub dzień po głównych uroczystościach, np. w piątek lub
niedzielę. .

Podczas festivalu, młodzi ludzie będą blisko artystów których słuchają na co dzień.
" Dzięki nim, młodzież oraz sympatycy otrzymają impuls do samorozwoju i twórczej pracy.

Głównym celem festivalu jest spotkanie się w akcie sztuki w przestrzeni miejskiej.

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Na koszta składają się: wynagrodzenie dla Artystów, Wyposazenie techniczne: wynajem
sceny wraz z wymaganym sprzętem-przez Artystów, Hospitality Rider (ugoszczenie),
Wynajem Ochrony, Hotel dla Artystów.



·
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp.)

Open Rap Festival będzie to nasze Lubartowsie święto, którego będzie nam zazdrościła
cała okolica.

_Nasz festival będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, który stworzy wizerunek miasta
nastawionego na młodość i dynamizm.
Festival będzie również świetną promocją miasta Lubartowa w obszarze regionalnym i
ogólnopolskim, czegoś takiego nie ma w okolicy.
Festival może również wzbogacić dni Lubartowa o tą formę sceniczną.
Impreza organizowana cyklicznie, może mieć świetny wpływ na zaznaczenie Lubartowa na
mapie wydarzeń kulturalnych w Polsce.

Z czasem impreza może nabrać charakteru międzynarodowego i być świe.ną promocją
Lubartowa na świecie.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1 .
2 .

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:

4. 12.2018r. Filip Kuśmierzak

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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