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WST¢P

Projekt pilota˝owy „Rondo Sztuki” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia

Wspó∏pracy Regionalnej z Chorzowa oraz Stowarzyszenia Muzycznego „Jazzowa

Asocjacja Zabrze” i jest cz´Êcià wi´kszego projektu pt. „Wirtualny Inkubator Gospo-

darki Spo∏ecznej – model funkcjonowania w sieci wspó∏pracy” finansowanego z Eu-

ropejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Projekt „Rondo Sztuki” wspiera m. in. studentów i absolwentów wy˝szych uczelni

artystycznych z województwa Êlàskiego zach´cajàc ich do „kanalizowania” swojej

aktywnoÊci poprzez tworzenie podmiotów ekonomii spo∏ecznej i podejmowanie

w nich zatrudnienia. Jest tym samym odpowiedzià na trudnà sytuacj´ m∏odych do-

brze wykszta∏conych ludzi, którzy – cz´sto porzucajàc swoje marzenia – podejmu-

jà prac´ znacznie poni˝ej zdobytych kwalifikacji. 

Jednym z g∏ównych rezultatów projektu jest powo∏anie Stowarzyszenia „Towarzystwo

Przyjació∏ Ronda Sztuki”, które wspiera i promuje szeroko rozumianà kultur´ i sztu-

k´ oraz prowadzi opiek´ nad rozwojem m∏odych kadr artystów, publicystów oraz or-

ganizatorów i animatorów kultury. 

W niniejszym opracowaniu, dzia∏ajàcy w stowarzyszeniu praktycy w zakresie orga-

nizacji wydarzeƒ artystycznych dzielà si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem, a spisa-

ne przez nich wskazówki majà s∏u˝yç wszystkim tym, którzy chcàc pójÊç w ich Êla-

dy, przymierzajà si´ do przygotowania pierwszych w∏asnych „eventów”. Byç mo˝e

te pierwsze inicjatywy przerodzà si´ z czasem w sta∏à dzia∏alnoÊç, np. w podmio-

tach trzeciego sektora, co by∏oby najwi´kszym sukcesem tego wydawnictwa i ca∏e-

go projektu, i czego wszystkim m∏odym artystom-organizatorom ˝yczymy. 

Prezentowana Paƒstwu broszura to jedna z trzech cz´Êci, wi´kszej ca∏oÊci, na któ-

rà sk∏adajà si´ przewodniki po organizacji: 

• trasy koncertowej, 

• festiwalu muzycznego oraz 

• festiwalu filmowego.  

Inspirujàcej lektury! 
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1. Wprowadzenie czyli o mnie. 
2. Koncepcja czyli o planowaniu. 
3. Umowy czyli o biurokracji. 
4. Promocja czyli o informacji. 
5. Organizacja czyli o wszystkim. 
6. Podsumowanie czyli o energii. 

1.
Min´∏o wiele lat i wiele imprez od koncertu dzieciaków szko∏y

muzycznej, który zorganizowa∏am w zimowej scenografii pewnego
grudniowego wieczoru. Wtedy poczu∏am, ˝e to lubi´. Póêniej zrozu-
mia∏am, ˝e chc´ to robiç zawodowo. 

Mam dziÊ przyjemnoÊç robienia imprez w ramach struktur
samorzàdowych, instytucji kultury, firm prywatnych i organizacji
pozarzàdowych. Z przyjació∏mi i na zlecenie. Wi´kszych (tak zwanych
„masowych“) i niszowych, „elitarnych“, klubowych (dla garstki „frików“).
Koncertów, wystaw, warsztatów, konferencji, festiwali i .....

Ka˝da impreza, du˝a czy mniejsza, rzàdzi si´ pewnymi podsta-
wowymi zasadami. W∏aÊnie o nich jest ta broszura.

2.
Zak∏adam, ˝e wiesz jaki koncert / imprez´ chcesz zorganizowaç. 
Wiesz kiedy. 
I wiesz gdzie. 

W tej skromnej publikacji nie skoncentruj´ si´ jednak na planowa-
niu tras koncertowych ikon wspó∏czesnej popkultury, tylko na skrom-
niejszych – lecz tak˝e wymagajàcych rzetelnego przygotowania – pro-
jektach. Nie jest to jednak biblia organizatora wydarzeƒ kulturalnych.
Nie jestem w stanie przewidzieç wszystkich problemów przed który-
mi staniesz na drodze do szcz´Êliwego czternastego bisu na koniec.
Ka˝da impreza ma swojà specyfik´ wynikajàcà z jej charakteru,
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okolicznoÊci, miejsca, wykonawców, widzów, itp. Jest natomiast kilka
rzeczy o których nale˝y pami´taç zawsze. I w∏aÊnie o nich jest ta pub-
likacja. 

Kto? Wiesz.

Kiedy? Wybierajàc termin imprezy warto przeanalizowaç to co
dzieje si´ w tym czasie w okolicy. Szczególnie terminarz ju˝
planowanych imprez, których potencjalny uczestnik / s∏uchacz jest
tym samym „targetianinem“1. 

Gdzie? Decydujàc si´ na miejsce nale˝y pomyÊleç mi´dzy innymi
o po∏àczeniach komunikacyjnych (dojazdy, parkingi), o wielkoÊci
sceny czy mo˝liwoÊciach technicznych obiektu. Transportowanie
fortepianu koncertowego na dach drapacza chmur po wàskich
schodach jest mo˝liwe, ale kosztowne, czasoch∏onne, wymaga licznej
ekipy technicznej i mo˝e byç niewarte zachodu. Lub w∏aÊnie jest
warte zachodu dla wspania∏ej panoramy miasta jako naturalnej
scenografii. Wa˝ne jest te˝ okreÊlenie czy planujesz zrobiç „plener“ na
∏onie natury z dala od cywilizacji czy w centrum aglomeracji chcesz
zrobiç koncert w miejscu do tego przeznaczonym. W pierwszym przy-
padku musisz pami´taç o miliardzie rzeczy takich jak: agregaty prà-
dotwórcze, wybudowanie sceny, przenoÊne toalety, itp. W drugim
przypadku musisz pomyÊleç o miliardzie rzeczy takich jak: sprawdze-
nie przy∏àczy elektrycznych, zsynchronizowanie monta˝u i demonta˝u
z innymi imprezami, które odbywajà si´ w obiekcie itp. 

Z kim negocjowaç (na razie jest o wykonawcach)? Wi´kszoÊç
zawodowych muzyków korzysta z impresariatów lub menad˝erów,

1 „targetianin“ jest jednym z moich ulubionych okreÊleƒ, niestety nie mojego autorstwa, oznacza przed-
stawiciela grupy, do której kierowane jest dane dzia∏anie (z ang. „target group“). 
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niektórzy muzycy wybierajà ze swojego grona osob´ do reprezentacji
i negocjacji warunków wyst´pu. Warto ustaliç tà osob´ i z nià jednà
uzgadniaç i finalizowaç – w postaci umowy – szczegó∏y porozumienia.

Z kim negocjowaç (teraz o miejscu)? Z w∏aÊcicielem, osobà upraw-
nionà do takich rozmów w danej instytucji, menad˝erem obiektu.
Raczej nie z przys∏owiowym „portierem“, chyba, ˝e w∏aÊnie on jest do
tego upowa˝niony. 

Bardzo wa˝nà cz´Êcià przygotowaƒ jest stworzenie rzetelnej kalku-
lacj, obejmujàcej wszystkie przewidywane koszty oraz planowane
przychody. Warto pami´taç, ˝eby po stronie kosztów znalaz∏y si´
pozycje zwiàzane nie tylko z honorariami wykonawców, kosztami
techniki czy wynajmu sali. Tak˝e wszystkie pozosta∏e, wynikajàce
z samych porozumieƒ oraz charakteru przedsi´wzi´cia. Mi´dzy inny-
mi: koszty mediów (woda, pràd, itp.), dodatkowa obs∏uga (szatni,
ochrona,bileterzy, itp.), promocja, koszty transportu (przelotów, prze-
jazdów do i z hotelu, itp.), wy˝ywienia i noclegów wykonawców,
koszty t∏umaczeƒ czy wreszcie – je˝eli tego wymaga charakter kon-
certu – koszt kwiatów na zakoƒczenie. 

Nale˝y te˝ pami´taç, ˝eby w kalkulacji – po stronie przychodów –
przyjàç pesymistycznà wersj´ sprzeda˝y biletów czyli nie 100%,
a 50% – 75%. A tak˝e pomniejszyç kwot´ brutto ze sprzeda˝y
biletów o podatek VAT oraz o koszty samej dystrybucji (dowiezienie
biletów do punktów dystrybucyjnych, prowizja punktu dystrybucyj-
nego czy wynagrodzenie dystrybutora). 

Kolejne koszty wynikajà z praw autorskich i praw pokrew-
nych.2 Je˝eli zapisy porozumienia z artystami okreÊlajà, i˝ op∏aty
z tego tytu∏u sà po stronie organizatora, czyli Twojej, nale˝y zawrzeç

2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku
nr 90 poz. 631 z póêniejszymi zmianami). 
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odpowiednià umow´ z okr´gowym przedstawicielem ZAIKS-u.
Natomiast je˝eli w trakcie imprezy b´dà wykorzystane nagrania audio
lub video nale˝y skontaktowaç si´ ze ZPAV, STOART czy SAWP. 

3.
Wiesz ju˝ kto ma wystàpiç, wiesz kiedy i gdzie. Kalkulacja kosztów

i przychodów wypad∏a na korzyÊç tych drugich. Po etapie decyzyjnym
i negocjacyjnym nadchodzi czas na znienawidzonà przez wielu, ale
bardzo przydatnà nie tylko w sytuacjach konfliktowych, biurokracj´
czyli umowy: 
• Z wykonawcami/ich menad˝erem, ˝eby wiedzieli gdzie, kiedy i za
ile majà zagraç. 
• Z przedstawicielem obiektu / terenu, w którym ma si´ odbyç kon-
cert, ˝eby w tym samym czasie nie odbywa∏y si´ tam urodziny stryja
Rudolfa. 
• Z „technikà“, czyli najwa˝niejszymi osobami od nag∏oÊnienia i oÊwiet-
lenia, ˝eby by∏o czarodziejsko widaç i wspaniale s∏ychaç. 
• Z obs∏ugà: ze s∏u˝bami ochrony, s∏u˝bami p. po˝, medycznymi,
porzàdkowymi, obs∏ugà szatni, sektorów itp., ˝eby by∏o mi∏o i bez-
piecznie. 
• Z wszelkimi innymi wa˝nymi s∏u˝bami i instytucjami, ˝eby formal-
noÊciom sta∏o si´ zadoÊç. Szczególnie jest to wa˝ne przy organizacji
imprez masowych. Wówczas miesiàc przed planowanym terminem
wydarzenia nale˝y z∏o˝yç szereg dokumentów i planów do w∏aÊciwych
ze wzgl´du na miejsce imprezy oddzia∏ów: stra˝y po˝arnej, policji,

W Polsce dzia∏ajà 4 najwa˝niejsze organizacje: 
ZAiKS (Zwiàzek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) – najstarsza i najwi´ksza organizacja zbiorowego
zarzàdzania autorskimi prawami majàtkowymi, reprezentujàca przede wszystkim interesy autorów tek-
stów i kompozytorów. 
ZPAV (Zwiàzek Producentów Audio-Video) – stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów
zarzàdzajàce prawami w tym zakresie. 
SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i S∏owno – Muzycznych) oraz
STOART (Zwiàzek Stowarzyszeƒ Artystów Wykonawców) reprezentujà interesy artystów – wykonawców. 
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pogotowia, ˝eby finalnie, po uzyskaniu opinii tych s∏u˝b, uzyskaç
zgod´ na takà imprez´ od w∏odarzy miasta3. 

Wi´c po kolei: 

W umowie z wykonawcami powinno znaleêç si´ kilka podsta-
wowych zapisów: kto, gdzie, o której i w jakim sk∏adzie wykonaw-
czym ma wystàpiç. Jakie sà obowiàzki stron, czyli co Ty jako organi-
zator zobowiàzujesz si´ zapewniç, a co ma przygotowaç strona prze-
ciwna. Na przyk∏ad: Ty zapewniasz odpowiednie warunki i czas na
prób´, garderob´ w ustalonym standardzie, wod´ mineralnà czy
dobre wino, pokrycie kosztów noclegu w hotelu, ba∏a∏ajk´ i waltorni´,
a wykonawcy pokrywajà koszty dojazdu do miejsca koncertu,
okreÊlajà imiennie sk∏ad wyst´pujàcy danego dnia, potwierdzajà, ˝e
znajà – uzgodnione – warunki techniczne jakimi dysponujesz itp. 

W umowach z menad˝erami wa˝ne jest wpisanie punktu, ˝e sà oni
upowa˝nieni do reprezentowania /zawierania umów w imieniu artysty. 

I oczywiÊcie – przyziemne, ale bardzo wa˝ne – okreÊlenie warunków
finansowych. Czyli ile, w jakich terminach, w jakiej formie (gotówka,
przelew) zap∏acisz za przyjemnoÊç organizacji tego koncertu. 

Powinny zostaç tak˝e okreÊlone kary umowne w przypadku, gdy któraÊ
ze stron nie wywià˝e si´ z zapisów umowy. Terminy ich p∏atnoÊci
w zale˝noÊci od daty zaistnienia takiego faktu. Standardowy jest zapis, i˝
w przypadku tak zwanej si∏y wy˝szej – strony nie roszczà praw. 

Kolejny wa˝ny zapis dotyczy wspomnianych ju˝ praw autorskich
czyli okreÊlenia, kto jest zobowiàzany do ich pokrycia. Je˝eli jest to
po stronie organizatora, to warto zamieÊciç punkt precyzujàcy
w jakim terminie ma byç dostarczona przez wykonawc´ lista repertu-
arowa. 

3 Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku
nr 108 poz. 909 ze zmianami) 
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W umowie z przedstawicielem miejsca koncertu powinny znaleêç
si´ zapisy o obowiàzkach stron czyli na przyk∏ad: czas wynajmu
obiektu/terenu, liczba udost´pnionych pomieszczeƒ, rodzaj przy∏àczy
elektrycznych i innych mediów (z okreÊleniem warunków rozliczenia:
wed∏ug licznika czy rycza∏tem), wskazanie osoby odpowiedzialnej
w obiekcie za wspó∏prac´ przy realizacji imprezy, itp. 

Z osobami odpowiedzialnymi za oÊwietlenie i nag∏oÊnienie –
szczególnie wa˝ne jest potwierdzenie realizacji ridera technicznego
wykonawcy lub zapewnienie uzgodnionych – z upowa˝nionym przed-
stawicielem wykonawcy – zamienników sprz´tu. Tak˝e okreÊlenie
godzin gotowoÊci „bojowej“ ekipy technicznej zarówno na prób´, jak
i przed koncertem. 

Z obs∏ugà. W zale˝noÊci od charakteru imprezy i obiektu, w której
si´ ona odbywa, a tak˝e pory roku warto pomyÊleç o przygotowaniu
szatni z obs∏ugà, o s∏u˝bach medycznych, zapewnieniu odpowiedniej
ochrony, bileterach, itp. 

Mo˝na si´ tak˝e zastanowiç nad zorganizowaniem punktu gastro-
nomicznego umo˝liwiajàcego – w przerwie koncertu – napicie si´
dobrej kawy, lampki wina czy podniesienie poziomu serotoniny
pysznà, goràcà szarlotkà z wielkà porcjà bitej Êmietany ...
Reasumujàc. W umowach powinny zostaç okreÊlone: 
• strony umowy, 
• przedmiot i miejsce wykonania umowy, 
• prawa i obowiàzki stron, warunki umowy, 
• odpowiedzialnoÊç stron, 
• termin realizacji, wykonania umowy, 
• termin wypowiedzenia umowy, 
• czas obowiàzywania umowy. 



10

Przygotowujàc umowy warto – szczególnie w cz´Êci finansowej czy
przy wyborze rodzaju umowy wesprzeç si´ fachowymi radami pro-
fesjonalisty – ksi´gowego. Szczególnie je˝eli nie jesteÊ absolwentem
studiów podyplomowych „Finanse /BankowoÊç /Ksi´gowoÊç“.4

4.
Kolejny etap czyli nag∏oÊnienie faktu, i˝ w∏aÊnie organizujesz

najwi´ksze wydarzenie artystyczne sezonu. Zach´cenie innych, ˝eby
chcieli tego dnia oderwaç si´ od najciekawszej lektury, ulubionego seri-
alu czy wybrali Twojà imprez´, a nie konkurencyjnà w barze „Kufelek“.

Plan promocji imprezy powinien okreÊlaç czas jej trwania i metody
jakimi chcesz zainteresowaç widzów/uczestników, a tak˝e przezna-
czony na ten cel bud˝et. 

Pomys∏ów mo˝e byç wiele – od tradycyjnych po bardzo nowa-
torskie. Mo˝esz wynajàç szczudlarzy „atakujàcych“ przechodniów
flagami z nazwà koncertu. Samolot, który b´dzie ubarwia∏ niebo
transparentem promujàcym wydarzenie. Balon, z którego b´dziesz
rozrzucaç ulotki czy samochód, który przy pomocy bardzo rozbu-
dowanego zestawu g∏oÊników b´dzie reklamowa∏ imprez´. 

Czas trwania (tydzieƒ, miesiàc, dwa lub trzy ...) i zasi´g promocji
(dzielnica, miasto, region ...) powinny byç dostosowane do rangi
wydarzenia, które organizujesz. To bezpoÊrednio wp∏ynie na
planowane dzia∏ania i oczywiÊcie na bud˝et.5

4 Najcz´Êciej stosowane sà dwa rodzaje umów cywilno – prawnych: 
1. umowa o dzie∏o: w której zleceniobiorca ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe wykonanie 

przedmiotu umowy (wykorzystywana przewa˝nie w porozumieniach z artystami, chocia˝ coraz wi´cej 
artystów jest reprezentowanych przez agencje artystyczne, które po prostu wystawiajà faktur´). 

2. umowa – zlecenie: praca wykonywana jest pod nadzorem zleceniodawcy, a zleceniobiorca dok∏ada 
wszelkich staraƒ, ˝eby prawid∏owo zrealizowaç przedmiot umowy (stosowana przewa˝nie przy 
umowach z obs∏ugà imprezy). 

5 W projektach graficznych i pozosta∏ych dzia∏aniach reklamowych warto pami´taç o wykorzystywaniu
jedynie materia∏ów/zdj´ç przekazanych (na przyk∏ad na podstawie odpowiednich zapisów w umowie)
przez wykonawców/menad˝era z prawem do ich u˝ycia w kampanii.
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Jak ju˝ wspomnia∏am pomys∏ów mo˝e byç wiele. Plakaty rekla-
mujàce wydarzenie na ka˝dym s∏upie, ka˝dym p∏ocie, ka˝dym murze,
ka˝dym drzewie. W ka˝dej gablocie czy w ka˝dym dziale socjalnym
ka˝dego zak∏adu pracy. Rozdawanie ulotek. Billboardy i plansze
w przestrzeni miasta, które na wiaduktach czy skrzy˝owaniach b´dà
wcià˝ przypomina∏y o terminie imprezy. Modu∏y reklamowe w prasie.
Spoty radiowe i telewizyjne atakujàce natr´tnie s∏uchacza/widza
w ka˝dej przerwie na reklam´. Banery w Internecie. Liczba portali,
stron lokalnych i regionalnych do których mo˝esz skierowaç informa-
cje jest przewa˝nie spora. Warto gromadziç adresy takich stron,
a tak˝e adresy e-mailowe osób, które sà zainteresowane otrzymy-
waniem informacji o Twoich kolejnych dzia∏aniach (newsletter).
Mo˝esz tak˝e – w zale˝noÊci od rodzaju imprezy – ukierunkowaç
reklam´ do czytelników pism bran˝owych, goÊci portali tematycznych
czy s∏uchaczy audycji o okreÊlonym charakterze (jazzowych, blue-
sowych ...). 

Przygotowujàc plan kampanii reklamowej warto podpisaç umow´
o patronacie: gazety, rozg∏oÊni radiowej czy telewizyjnej nad imprezà.
Mo˝esz liczyç wówczas – w zale˝noÊci od zapisów porozumienia – na
spoty, informacje czy zapowiedzi regularnie pojawiajàce si´ na ante-
nie czy na ∏amach, którymi dysponuje Twój partner. A po zakoƒcze-
niu imprezy na relacj´ z wydarzenia. Mo˝esz tak˝e pomyÊleç o innych
umowach barterowych czy o wspó∏pracy, na przyk∏ad z firmà dys-
ponujàcà s∏upami og∏oszeniowymi. Pozwoli to na obni˝enie kosztów
reklamy, a jednoczeÊnie na zwi´kszenie zasi´gu jej oddzia∏ywania. 

Wszystkie te dzia∏ania powinny byç zsynchronizowane, a ich
przekaz czytelny, ˝eby osoby zainteresowane imprezà nie mia∏y prob-
lemu z okreÊleniem gdzie i w jakich godzinach mogà kupiç bilet. Albo
gdzie i o której rozpoczyna si´ koncert ....
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5. 
Ostatnie przygotowania i dzieƒ imprezy sà przewa˝nie najtrud-

niejsze. Samolot z wykonawcami drugà godzin´ krà˝y nad lotniskiem
z powodu mg∏y. Transport sprz´tu utknà∏ w gigantycznym korku.
Z powodu opóênienia monta˝u sceny stroiciel klawesynu dwuman-
ua∏owego (wersja historyczna) ma depresj´, bo nie zdà˝y na imprez´
urodzinowà syna. Obs∏uga zosta∏a zdziesiàtkowana przez wirus grypy,
a kucharz makrobiotyk çwiczy medytacj´ zen, bo z braku sk∏adników
nie mo˝e przygotowaç zupy miso dla artystów zgodnie z umowà. 

Najwa˝niejsza w takich sytuacjach (oczywiÊcie oprócz spokoju)
jest mo˝liwoÊç szybkiego kontaktu z zaanga˝owanymi w produkcj´
osobami. Bardzo dobrze sprawdza si´ wówczas przygotowany
i rozes∏any wczeÊniej, do wszystkich zainteresowanych, harmono-
gram produkcji. Samo przygotowywanie takiego harmonogramu
pomaga ju˝ przemyÊleç potencjalne problemy organizacyjne i konflik-
ty czasowe, które mogà si´ zdarzyç w dniu imprezy.

Podstawowe elementy harmonogramu: 
• godzinowe okreÊlenie kolejnych punktów scenariusza czyli od
której i do której trwa monta˝ sceny, oÊwietlenia czy nag∏oÊnienia,
o której rozpoczyna si´ próba, o której artyÊci jadà do hotelu, o której
ochrona sprawdza obiekt, o której ... 
• wskazanie osób, które sà odpowiedzialne za kolejne etapy pro-
dukcji: przedstawiciela wykonawców/menad˝era, osoby odpowie-
dzialnej za realizacj´ warunków umowy ze strony obiektu/terenu na
którym odbywa si´ impreza, osoby zajmujàcej si´ nag∏oÊnieniem
i oÊwietleniem, osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami, osoby
odpowiedzialnej za obs∏ug´ czy odwiezienie artystów do hotelu,
osoby odpowiedzialnej za ....
• numery telefonów i adresy e-mailowe do wszystkich tych osób.
OczywiÊcie tak˝e do Najwa˝niejszego Organizatora czyli do Ciebie.
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Reasumujàc: kto, o której i gdzie powinien byç i jak si´ z nim
najszybciej skontaktowaç. 

Je˝eli umowy i porozumienia b´dà precyzowa∏y dok∏adnie obo-
wiàzki stron, a harmonogram produkcji b´dzie przygotowany rzetel-
nie, to dzieƒ imprezy powinien przebiegaç spokojnie. I wtedy b´dziesz
móg∏ spokojnie udzielaç wywiadów rozentuzjazmowanym dziennika-
rzom lub wypijaç kolejne wiaderko ulubionej herbaty. 

OczywiÊcie zawsze mogà zdarzyç si´ nieprzewidziane trudnoÊci
czy zaskakujàce wydarzenia. Wtedy potrzebujesz przys∏owiowej
„zimnej krwi“ – opanowania i spokoju. A tak˝e kreatywnoÊci
i umiej´tnoÊci improwizowania. Ze ÊwiadomoÊcià, ˝e nie ma sytuacji
bez wyjÊcia. 

6. 
W∏aÊnie trwa siedemnasty bis ... 
I dla tej pozytywnej energii – energii, którà czu∏ ka˝dy, kto by∏

kiedykolwiek na swoim wymarzonym koncercie – warto organizowaç
imprezy. 
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Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej to organizacja pozarzàdowa,
której celem jest prowadzenie i wspieranie wspó∏pracy regionalnej 
(w Europie w ró˝nych dziedzinach ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego). 
Stowarzyszenie realizuje przedsi´wzi´cia dotyczàce wa˝nych problemów
spo∏ecznych takich jak: zmiany na rynku pracy, równy udzia∏ wszystkich
grup spo∏ecznych w rynku publicznym oraz zrównowa˝ony rozwój region-
alny i lokalny.
Zespó∏ SWR posiada wieloletnie doÊwiadczenie w opracowywaniu kon-
cepcji nowych projektów, jak równie˝ w ich realizacji i rozliczaniu.
Partnerami w realizowanych przez Stowarzyszenie przedsi´wzi´ciach sà
oÊrodki badawcze, organizacje pozarzàdowe, administracja szczebla
lokalnego i regionalnego oraz instytucje i organizacje zagraniczne.
W ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Spo∏ecznej - model
funkcjonowania w sieci wspó∏pracy“ wypracowa∏ nowe procedury wspar-
cia na rynku pracy ró˝nych grup spo∏ecznych.

Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze od ponad
dziesi´ciu lat dzia∏a w sferze upowszechniania szeroko poj´tej kultu-
ry na Âlàsku. Organizuje i wspó∏organizuje imprezy muzyczne,
z których najbardziej spektakularnà jest organizowany od 14 lat JAZ
Festiwal Muzyki Improwizowanej – obejmujàcy zasi´giem ca∏y region.
Zgodnie ze swoimi celami dzia∏ania stowarzyszenie wspiera liczne
inicjatywy zwiàzane z promocjà oraz propagowaniem kultury i sztuki.
Taki te˝ by∏ cel JAZ'u – wspieranie i pomoc m∏odym artystom, a tak˝e
organizacjom pozarzàdowym – podczas realizacji projektu „Rondo
Sztuki” w ramach „Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Spo∏ecznej –
model funkcjonowania w sieci wspó∏pracy”. Dzi´ki projektowi m∏odzi
absolwenci i studenci kierunków artystycznych oraz humanistycznych
mieli mo˝liwoÊci podniesienia kwalifikacji zawodowych, poznania:
mechanizmów dzia∏ania w zakresie organizacji, promocji i realizacji
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