
 Projekt „Społeczno-muzyczna integracja na styku granic-BIG BAND'owe muzykowanie mieszkańców
Kowar i Vrchlabi ”  

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu

państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa NR. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002074 
Wartość projektu, w tym dofinansowanie z     UE:

Całkowita wartość projektu: 19 972,25 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 16 976,41 Euro ;  Budżet państw: 998,61 Euro ; Wkład własny: 1 997,23

  CZAS REALIZACJI : od 01.09.2019 do 31.12.2020

Działania: Kowarska Orkiestra Rozrywkowa wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców utworzyła  
Kowarski Big Band na wzór doskonale działającego u naszego partnera zespołu Big Band Vrchlabí a 
następnie zrealizowała cykl wspólnych działań mających na celu dalszy rozwój muzyczny i kulturowy 
mieszkańców Kowar i Vrchlabí. W ramach tego działania zrealizowaliśmy:
1) Naboru do nowej sekcji muzycznej (KOR) – mamy 4 nowych członków, 
2) Zakupiliśmy brakujące instrumenty oraz akcesoria do nich ( dwa saksofony tenorowe,dwa saksofony 
altowe + stroiki oraz pianino cyfrowe oraz zestawy nowych nut.
3) Zrealizowaliśmy cykl zajęć z instruktorem muzycznym - zajęcia indywidualne oraz w sekcjach 
muzycznych – łącznie 440 godziny w projekcie. Kontynuacja zajęć jest finasowana z budżetu MOK,
4) Zorganizowaliśmy wspólne warsztatów muzyczne we Vrchlabí - 4 dni w okresie ferii zimowych 2/2020,
5) Zorganizowaliśmy cykl wspólnych występów: 
a) grudzień 2019  Międzynarodowe Kolędowanie we Vrchlabí,
b) Międzynarodowy PIKNIK BIG BAND'OWY w Kowarach -wrzesień 2020,
6) Stworzyliśmy a następnie zrealizowaliśmy autorski programu polsko-czeskich koncertów edukacyjno-
muzycznych zawierających elementy kultury i tradycji naszego regionu. Koncerty były podzielone na bloki 
tematyczne -patriotyczne, świąteczne i rozrywkowe. Koncerty odbywały się w sali widowiskowej MOK na 
świerzym pwietrzu na terenie Kowar oraz podczas wizyt orkiestry we Vrchlabí. 7 koncertów w okresie od 
grudnia 2019 do września 2020 roku.

Główny cel projektu :
Celem projektu jest rozszerzanie współpracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Kowar i Vrchlabí,

poprzez rozwój inicjatywy lokalnej polegającej na utworzeniu Kowarskiego BIG BAND'u, prezentującego
muzyczny repertuar polsko-czeski, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach. Celem

szczegółowym projektu jest rozszerzenie współpracy instytucji publicznych Kowar i Vrchlabi wspierających
wzajemne poznawanie kultury muzycznej obu narodów, poprzez współprace mieszkańców gmin

partnerskich, wspólnie muzykujących w ramach zaplanowanych działań. Mieszkańcy będą mogli wstąpić do
BIG BAND'u i uczestniczyć w cyklu wspólnych warsztatów szkoleniowych, podnoszących ich umiejętności
oraz wiedzę z zakresu historii muzyki polsko-czeskiej, a następnie uczestniczyć we wspólnych występach z

mieszanym repertuarem dla szerokiej grupy odbiorców polsko-czeskich. 

Nazwa Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu :
  

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach            Město Vrchlabí 


