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14 marca 2019
ZRÓB SOBIE NOC KULTURALNĄ

Noc Kulturalna to wyjątkowy projekt kulturalny. Wyjątkowy przede wszystkim dlatego,
że każdy może być współorganizatorem i dodać coś od siebie. Warto więc zgłosić swój
pomysł i być współautorem programu tej imprezy.
Jedna noc, ponad setka punktów programu, parę tysięcy uczestników - chyba nikogo nie
trzeba przekonywać, że warto dołączyć do organizatorów, którzy łączą siły w tę wyjątkową Noc.
A wszystko po to, by wspólnie przygotować jedyną w swoim rodzaju imprezę.
W ubiegłym roku sprzedało się 3651 karnetów, dzięki czemu uzbierała się suma 49 950
złotych, która w całości zostaje przeznaczona na dofinansowanie zgłoszonych inicjatyw. Noc
Kulturalna to bowiem efekt współpracy zarówno instytucji kultury, jak i artystów, niezależnych
animatorów kultury, czy też nawet osób, które nie są związane z kulturą na co dzień.
Dlatego warto włączyć się w to działanie. Proponowane wydarzenia należy zgłaszać poprzez
specjalnie przygotowany internetowy formularz, znajdujący się na stronie: noc. czestochowa.pl.
Wnioski są przyjmowane od 18 marca do 6 maja. Później nastąpią konsultacje i dokładne
ustalanie programu Nocy, która w tym roku odbędzie się z 7 na 8 września.
Warto przypomnieć, że budżet przeznaczony na poszczególne imprezy nie może przekraczać
kwoty 3500 złotych brutto. Trzeba też pamiętać, aby wydarzenie było oryginalne, nawiązujące
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do idei Nocy, ponadto powinno odbywać się w centrum miasta, w przestrzeniach, które
zapewniają bezpieczeństwo i umożliwiają
sprawdzanie karnetów.
Koordynacją projektu, jak co roku, zajmuje się Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w
Częstochowie. Zatem, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, można kontaktować się z
Ośrodkiem. Warto też zajrzeć do regulaminu Nocy oraz śledzić komunikaty OPK, ponieważ
wcześniej są przygotowywane spotkania dla organizatorów, które służą usprawnieniu
organizacji całości.
Zatem sprawa jest prosta. Trzeba po prostu uruchomić swoją wyobraźnię, wymyślić ciekawe
wydarzenie, spełnić wymagane warunki i współtworzyć jedną z najbarwniejszych i
najciekawszych propozycji kulturalnych w Częstochowie.
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