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Zespół „Praskie Małmazyje”

  Dom  kultury  Praga  i  Zespół  „Praskie  Małmazyje”  mają  zaszczyt
zaprosić na IV Piknik Seniora na Pradze – imprezy organizowanej dla seniorów i
z myślą o nich w ramach integracji artystów amatorów w dojrzałym wieku. 

 Impreza odbędzie  22 czerwca 2014r., w Muszli Koncertowej Parku Praskiego
przy ul. Ratuszowej 4, w Warszawie. Koncert rozpoczyna się o godz. 12.00 i będzie
trwać cały dzień, tańce i muzyka rozbrzmiewać będą na całą Pragę . 

Gospodarze przygotują słodki poczęstunek dla wykonawców i podziękowania
za koncert.

Wszystkie  zespoły  i  inni  wykonawcy  chętni  do  wzięcia  udziału  w  naszym
pikniku  włączają  się  do  promocji  muzyki  wśród  ludzi  starszych,  pokażą  lokalnej
społeczności, że wymiana kulturalna pomiędzy uczestnikami,  umożliwi  nawiązanie
nowych przyjaźni, udoskonalenie  warsztatu muzycznego o nowe trendy. Publiczność
będzie  miała  okazję  zobaczyć  seniorów  w  innym  świetle  ,  które  opromienia  ich
mocne strony. 

Zapraszamy seniorów 50+ : zespoły muzyczne, solistów, wokalistów, chóry,
kabarety, profesjonalistów i amatorów, którzy chcieliby wystąpić 22 czerwca 2014r.
w naszym programie piknikowym.

Instytucje,  organizacje  pozarządowe,  oraz  wszystkich  zainteresowanych
seniorów, prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego.

Czas prezentacji:    Zespoły do 20 min;  Soliści 10min;   Kabarety do 20 min;

Warunki techniczne

1. Uczestnicy pikniku przyjeżdżają do Warszawy  na własny koszt. Organizatorzy  nie
zapewniają noclegu.

2. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt nagłaśniający i techniczny oraz pomoc

akustyka  (wg  zapotrzebowania  w  karcie  zgłoszenia,  w  zakresie  posiadanego
sprzętu).



Zgłoszenia proszę wysyłać  e-mail:  d.czajkowska@dkpraga.pl,
dbczajkowska@tlen.pl;  tel. 605 301 400; DKPraga Fax. 22 511
24 54   Termin ostateczny rejestracji zgłoszenia wraz z danymi
upływa w piątek 13.06.2014r.

Koordynator  Dorota Czajkowska

IV PIKNIK SENIORA NA PRADZE 2014 

FORMULARZ  REJESTRACYJNY 

1.Imię i nazwisko wykonawcy

2.Nazwa grupy: 

3. Kierownika zespołu

1.Gatunek muzyki :

2. Tytuły utworów:

Liczba członków zespołu:

Email:

Strona www:

Telefon :  

 Krótki opis działalności:

mailto:d.czajkowska@dkpraga.pl
mailto:dbczajkowska@tlen.pl


Wymagania techniczne:

Uwagi:
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