
We are dreaming about going to Japan. Help us! Please

Written by Administrator
Thursday, 18 February 2010 00:00 - 

We are dreaming about going to Japan. Jubilat has got an official invitation to the World Music
and Dance Festival 2010 Hakodate City, Hokkaido, Japan. Please help us in geting  there. We
need a sponsors for this tournee.       

  

  Przekazujemy w Państwa ręce prośbę o pomoc w realizacji życiowego marzenia zespołu i
interesującego z artystycznego punktu widzenia projektu,  jakim niewątpliwie będzie udział w
FESTIWALU MUZYKI I TAŃCA ŚWIATA ‘ 2010 HAKODATE, HOKKAIDO - JAPONIA. Decyzja
japońskich organizatorów o doborze zespołów na festiwal w Hakodate nie była łatwa, ale cieszy
fakt, iż z wielu propozycji folkloru świata, świdnicki zespół dostąpił tego zaszczytu i będzie mógł
reprezentować Polskę w tym przedsięwzięciu. Zespół JUBILAT występował i reprezentował kraj
w wielu miejscach Europy, ale po raz trzeci ma okazję zaprezentować się na kontynencie
azjatyckim, bowiem dwukrotnie odwiedzał już Indie w 2007 i 2008 roku. Japonia to nowe
arcyciekawe wyzwanie zarówno w kwestii merytorycznej jak i logistycznej. Stąd gorąca prośba
naszej młodzieży o wsparcie tego projektu. Podróż ta w tak niebywałej artystycznej przestrzeni
byłaby ukoronowaniem pięknego jubileuszu 35.Lecia ZPiT JUBILAT
W ramach współpracy, ze strony organizatorów zapewniamy - oprócz wartości merytorycznych,
artystycznych oraz profesjonalnego przygotowania koncertów - promocję Państwa Firmy w
mediach oraz w wydawnictwach festiwalowych. Zależy nam, aby nasza współpraca była
satysfakcjonująca i zakończona sukcesem zarówno Państwa jako Sponsorów, nas jako
promotorów i organizatorów, oraz Artysty, który dając znakomite koncerty zapadnie na długo w
serca i pamięć widzów.

O tym gdzie występowaliśmy, jakie mamy doświadczenia niech świadczą fakty:
- 35 lat nieprzerwanej wielopokoleniowej działalności artystycznej
- reprezentujemy i promujemy z sukcesem polski folklor
- dbamy o czystość formy polskiego folkloru
- wychowujemy młodzież i spełniamy ważne aspekty pedagogiczne
- daliśmy setki koncertów na scenach Polski, Europy oraz Indii.
- organizowaliśmy warsztaty z udziałem wybitnych specjalistów CIOFF
- stawiamy sobie coraz wyższą poprzeczkę w dążeniu do celu
Te osiągnięcia świadczą o naszym – może brzmi to nieskromnie- profesjonaliźmie,
zaangażowaniu w realizowane projekty oraz o „nosie”, czyli rozeznaniu, „ co w folkowej trawie
piszczy”.
Aby jak najlepiej przygotować się do festiwalu i zapewnić mu dobrą promocję, potrzebujemy
wzajemnie trochę czasu, dlatego proszę o wstępną deklarację zainteresowania naszym
projektem do dnia 15.03. 2010r.

Z wyrazami szacunku
Lubomir Szmid
Kierownik Artystyczny, Choreograf
ZPiT JUBILAT
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