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Otrębusy, 14.10.2016. 

Adam Fedorowicz 

Sołtys Sołectwa Otrębusy 

05-805 Otrębusy 

Ul. Świerkowa 3  

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  

OBJĘTEGO HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA 
MILANÓWKA 

 

1.Tytuł przedsięwzięcia 

ETNO JAZZ FEST 2016. X edycja. 

 

2. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

25.09.2016., Sala widowiskowa Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca - Matecznik Mazowsze, 

Otrębusy, ul. Świerkowa 2 

 

3. Opis przebiegu przedsięwzięcia oraz realizacji głównych celów przedsięwzięcia 

W niedzielę 25.09. o godzinie 15.00 rozpoczęły się warsztaty wokalne pieśni afrykańskich 

KOYEMBA, warsztaty poprowadziła Lydie Charlotte Kotliński. Uczestnicy warsztatów 

wystąpili na głównej scenie Matecznika w dwóch utworach podczas głównego koncertu 

chóru Łontanara z Lydie Kotliński i Jerzym Słomą Słomińskim. Jako pierwszy tego wieczoru 

wystąpił Atom String Quartet. Trzeci zespół Boogie Boys z przyczyn losowych (opóźniony 
samolot) nie wystąpił. Koncert tego zespołu odbędzie się do końca roku. 

Uczestnicy warsztatów byli zachwyceni zajęciami i podkreślali fantastyczną atmosferę, 

którą roztoczyła nad uczestnikami prowadząca Lydie Kotliński. Otrzymali też w „pigułce” 

wiedzę na temat pieśni afrykańskich i sposobie ich śpiewania. 

 

4. Liczba uczestników przedsięwzięcia 

W warsztatach wokalnych wzięło udział 37 osób (zapisało się 58) dzieci, młodzież i dorośli. 

Sala Matecznika posiada 570 miejsc, a dodatkowo dostawiono 70 dostawek. 

Z przykrością musieliśmy wielu osobom odmawiać wejściówek z powodu braku miejsc. 

 

5. Opis podjętych działań promocyjnych przedsięwzięcia i ich zasięgu 

W ramach promocji Etno Jazz Fest podjęto działania: 

- stworzono wydarzenie na FB 
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- udostępniano informację na inne portale internetowe 

- patronat medialny WPR24, Otrębusy.pl 

- wydrukowano: ulotki, plakaty, banery, znaczki pamiątkowe dla uczestników warsztatów 

- umieszczono informację na stronach internetowych Mazowsza, Powiatu Pruszkowskiego, 

Trójmiasta Ogrodów. 

- podano informację w programie I Polskiego Radia 

- umieszczono reklamę EJF w „Ratuszu” biuletynie Gminy Brwinów 

- w magazynie Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu ukaże się relacja z festiwalu. 

 

6. Lista załączników dokumentujących realizację przedsięwzięcia 

W przygotowaniu jest płyta DVD z EJF, którą otrzymają wszystkie biura promocji 
Trójmiasta Ogrodów. 

Dokumentacja zdjęciowa zostanie przesłana drogą elektroniczną 

 

7. Czy planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia? 

Tak, wstępny termin przyszłorocznej edycji EJF to 30.09. – 1.10.2017. 

 

 PODPIS I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 

 

 

Adam Fedorowicz 

 

14.10.2016. 

              Data 

 


