
KONCERT GALOWY Z OKAZJI

JUBILEUSZU 10-LECIA

Oferta Sponsorska



Nasz Chór konczy 10 lat!
Z tej okazji planujemy niezwykły koncert galowy dla szerokiej publiczności.

Potrzebujemy wsparcia w jego organizacji

4 marca 2017
Centrum Kongresowe 
Uniwersytetu Przyrodniczego
Wstęp wolny



Mamy co swiętowac
Chór Akademos jest dumą 
Międzynarodowych Szkół Paderewski

Cieszy się uznaniem szkolnej społeczności, 
i środowiska muzycznego w Lublinie i nie tylko, 
o czym świadczą liczne wyróżnienia w konkursach 
i festiwalach. 
Chórzystki i chórzystki wielokrotnie popisywali się 
zarówno wokalnie, jak i tanecznie, a nawet aktorsko.
Są weteranami niezliczonych lubelskich scen, 
m.in. w Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 
Filharmonii Lubelskiej, Centrum Spotkania Kultur. 

W 2010 roku, wraz z nową szkołą podstawową, 
powstał chór dziecięcy Akademos Junior. Wielu jego 
absolwentów zasila dziś szeregi starszego zespołu.

Od 2013 Chór rokrocznie koncertuje za granicą - 
do tej pory w Wenecji, Barcelonie, Paryżu, Rzymie 
i Wiedniu.

Wybrane nagrody
Nagroda Kuratora Oświaty
Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS
Siedmiokrotnie Złoty Dyplom w Wojewódzkim 
Konkursie Chórów Szkolnych w Lublinie    
Złoty Dyplom na IV Międzynarodowym Festiwalu 
MRF w Wenecji
III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki 
Chóralnej Cantantens Lublinensins
Wyróżnienie na XXI Międzynarodowym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie
Złota Odznaka Lubelskiego Związku Chórów 
i Orkiestr dla p. dyrygent Elżbiety Niczyporuk



Szkolna Rodzina

Nasze święto będzie wyjątkową, rzadką okazją 
do spotkania dla całej Społeczności prywatnych 
Szkół Paderewski

Na publiczności zasiądą Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy 
naszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum, 
a także ich Rodziny i Przyjaciele, zwłaszcza Rodzice uczniów.

Ponadto, w ciągu 10 lat przez Akademos przewinęły się 
tuziny młodych ludzi, którzy dziś studiują lub pracują.
Wielu naszych Absolwentów zdeklarowało już obecność
i udział we wspólnych jubileuszowych wykonaniach!



Nasi Przyjaciele

Od początku istnienia, Akademos należy do ogólnopolskiego programu 
rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska, który w ostatnich latach 
został przekształcony w kompleksowy projekt kulturalno - edukacyjny 
Akademia Chóralna. Udział w programie przekłada się na profesjonalizm 
i możliwość częstych interakcji z innymi chórami i muzykami. 

Chór rokrocznie bierze udział w licznych konkursach wojewódzkich, 
zaś kolejne Złote Dyplomy nieustannie weryfikują jego wysoki poziom.  
Dzięki temu marka Chóru Akademos jest dobrze rozpoznawalna 
w lubelskim środowisku muzycznym i szkolnym. 

Poprzez Śpiewającą Polskę i nie tylko, Akademos jest powiązany 
z Instytutem Muzyki UMCS. Chór ma koncie współpracę również 
z niezliczonymi innymi instytucjami i osobistościami. 

Na koncercie jubileuszowym spodziewamy się wielu ciekawych 
Gości, a także sympatyków Akademosa spoza naszych Szkół 



Czego mozna się spodziewac
Zaśpiewamy na sali koncertowej w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Przyrodniczego

Połowę koncertu wypełnią przeboje znane z kasowych 
musicali i innych filmów, m.in. z animacji Disneya 

Zaprezentujemy również kompozycje muzyki chóralnej, 
m.in. gospel i patriotycznej

Podzielimy się montażem filmów, które uzbierały się przez lata 
przy okazji warsztatów, koncertów i wyjazdów

Zależy nam na profesjonalnym nagraniu audio i video, 
które wydamy na płytach DVD

Na scenie dołączą do nas liczni Absolwenci

W przypadku większego budżetu, moglibyśmy znacząco 
rozbudować scenografię

Moglibyśmy też zrealizować dodatkowe nagranie studyjne 
i wydać je na płytach CD

W przypadku jeszcze większego budżetu lub barteru, 
zaprosimy całą publiczność na bankiet po koncercie! 

NASZ BIEŻĄCY PRIORYTET
to zabezpieczenie podstawowych
kwestii technicznych niezbędnych
do sprawnej organizacji koncertu



Potrzebujemy wsparcia!
Tak duże i ambitne wydarzenie daleko wykracza poza regularną działalność szkolnych stowarzyszeń.

Jednocześnie stwarzamy wyjątkową okazję do promocji przed dużą publicznością.
Z tego powodu zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe. Jesteśmy otwarci na propozycje, również bartery. 



Potrzebujemy wsparcia!

Darowizny dowolnej wielkości
można przelewać na numer konta

PKO BP II Oddział w Lublinie
38 1020 3150 0000 3202 0058 0431

tytułem Darowizna - Chór Akademos

Darowiznę można odliczyć od dochodu przy wypełnianiu PIT.
Nawet drobne wpłaty pomogą nam przygotować

jeszcze lepszy koncert - dziękujemy!



Kontakt

chorakademos.paderewski@gmail.com
...lub poprzez Szkołę (tel. 81 740 75 43)

Zapraszamy również na naszą stronę www.chor.akademos.com.pl
i profile w mediach społecznościowych, na których publikujemy 

bieżące informacje, zdjęcia, nagrania i filmy

https://www.facebook.com/chorakademos/
https://www.youtube.com/user/chorakademos
http://instagram.com/chorakademos
https://soundcloud.com/akademos

