Ostrów Mazowiecka, 6 września 2018 r.
INFORMACJA O PROJEKCIE
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Pragniemy zaprosić
Państwa do wspólnego świętowania poprzez udział w przedsięwzięciu, które nazwaliśmy
„Ramię w ramię ku niepodległości”. Projekt polega na stworzeniu i wystawieniu w dziesięciu
miejscowościach musicalu o tematyce niepodległościowej. W przedstawieniu zagrają artyści z
powiatu ostrowskiego, w szczególności młodzież szkolna. Próby odbywają się kilka razy w
tygodniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
We współpracę przy projekcie włączyły się liczne instytucje kultury i organizacje
pozarządowe. W miesiącach wrzesień ‐ listopad br. zagramy w:
‐ Małkinia Górna, 9 września br.,
‐ Maków Mazowiecki, 23 września br.
‐ Wąsewo, 29 września br.,
‐ Pułtusk, 6 października br.,
‐ Myszyniec, 7 października br.,
‐ Boguty‐Pianki, 13 października br.,
‐ Różan, 14 października br.,
‐ Wizna, 27 października br.,
‐ Sulejówek, 28 października br.,
‐ Ostrów Mazowiecka, 11 listopada br.
Pokazując nasze dzieło szerszej społeczności lokalnej chcemy zaangażować ją
w poznanie historii odzyskania niepodległości oraz uwrażliwić na postawy patriotyczne.
W obecnej pogoni za dobrami materialnymi pragniemy zatrzymać na chwilę każdego z widzów
i przenieść w czasy, w których główną rolę odegrały wyższe, moralne wartości i heroiczne
czyny naszych przodków. Chcemy również uświadomić, że także dzisiaj Polacy, jako jedność,
powinni walczyć o swoją niepodległość w różnych aspektach życia.
Projekt jest finansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017‐2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz licznych sponsorów.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z Pasją".
Reżyserią musicalu zajął się Piotr Trentowski, natomiast scenariusz napisał Michał Świderski.
Muzykę skomponował Miłosz Podbielski, a całe przedsięwzięcie koordynują Dominika
Potomska i Paweł Pecura.
Zapraszamy do śledzenia profilu wydarzenia na facebook’u: Ramię w ramię ku
niepodległości i do wzięcia udziału w spektaklach.
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