
Formularz zgłoszeniowy
propozycji zadania do

wraz z lista mieszkańców
Uwaga:

1' Wypełnienie punktow 1-8 oraz dołączenie listy, o której mowa w punk:1fus yn'pł6pt
formularza, jestobowiązkowe. ' .&|66tałlł,oiv

f. ZgŁoszeniepropozycji,zadaniamożliwe jest w okresie od l8.01 ,2OI71,a-o oag,7rzgl'Yir":,. .*
3. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania naleiy złożyĆ, na dzienniku podawczym

Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, przesłać pocztą na adręs tut. Urzędu,

ul. Henryka Sięnkiewicza 25, 32-200 Miechów lub dokonaÓ zgłoszenia za

po średnictwem strony internetowej www. wspo ldecyduj emy.pl.

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data łvpływu do Urzędu Gminy i Miasta
Miechow.

Historia miechowskiej sceny muzycznej]rciązn]pĘĘcd' ptyta winylowa, k€n€ert, p,&lĄa1,\
tortdĘś !,bm'tltq,(xĄ tttłotalxrł.or *, b I

Główna częśó zadania będzie zręalizowana na terenie miasta Miechów. Przez g}ówną część,
rozumiemy nieodpłatną dystrybucję ,]&wpś}więconego miechowskiej scenie muĘcznej-*,u, ,
płtą cd lub winylową, oraz koncert podsumoivujący akcję wydawniczą. Promocja zadania będzie
odbywaó się na terenie całej gminy, a takze poza jej granicami (strony internetowe, porta|e
społecznościowe).

Beneficjentami zadania są miechowianie obu ptci z szerokiej grupy wiekowej, różnym miejscu
zamieszkania i róinym profilu społeczno-zawodowym. Proponowane przez nas zadanie dot. historii
muzyki rozrywkowej tworzonej na terenie miechowa od połowy |at 70 do czasów dzisiejszych.
Muzyka ta jest tak róŻnajak różni są jej fani. Naszym wydawnictwem chcielibyśmy dotrzeć przede
wszystkim do młodzieży w wieku szkolnym (gimnazjalnym, licealnym), do osób młodych i w wieku
średnim. Przew iduj emy bardzo duie zainteresowanie wydawni ctwęm.

Zadanie obeimuie:
rroe"+

Wydanie ałbufltu Eełst + fototografie, łącznie ok. 150 stron) prezentującego historię miechowskiej
Sceny muzycznej od.|at siędemdziesiątych do roku bieżącego' Całę archiwum jest zebrane przezPana
Marcina Durmana, wieloletniego pracownika Miechowskiego Domu Kultury' Do albumu będzie
dołączone równiez niezwykłe wydawnictwo fonograficzne w formie cd (400 sztuk) oraz
kolekcjonerskich płyt winy|owych (100 sztuk) prezentujących archiwa|ne nagrania mięchowskich
zespołów, a także ich współczesne interpretacje wykonane przez awangardowych producentów z
róznych części kraju. Dodatkowo zostanie Stworzona strona internetowa poświęcona wydawnictwu ,
z której będzie można pobrac nagrania i zasięgnąć irrformacji o całym projekcie. Zadanie przewiduje
takze koncert promocyjny wydawnictwa, na który mamy nadzieje zaprosió jak najwięcej istniejących



dekady, a takŻe zaprosió artystów' ktorzy w ramach projektu dokona|i nowych interpretićji
archiwalnych kompozycj i.
Podsumowuiac w ounktach:.

l .  Wyianie {M .ff i rechowska scena muzyc zna l9i5 _12016"
a) kompletowanie n{ateriału (archiwum Marcina Durmana) + ki|ka wywiadów ce|em

uzupełnienia infonnacj i
b) skład graficzny, korekta językowa i przygotowanie do drukLr
c) druk alburnów (rrakład 500 sztuk)

2. Wydanie płyty , która będzie dołączona do a|bumu.
a) wybór nagrań archiwa|nych
b) zaproszenie aĘstów do reinterpretacji wybranych nagrań
c) rea|izacja nagran zaproszonych do projektu muzyków
d) projekt okładki (cd, winyl)
e) w1tłoczenie płl,t cd i pĄĄ winylowych

3. Stworzęnie strony internetowej traktującej o projekcie

4. Realizacja konceftu promującego wydanie albumu (miechowski amfiteatr)
a) promocja na terenie całej gminy poprzez wielkoformatowe plakaty
b) promocja w intrenecie (głównie pofta|e społecznościowe)
c) patronat Radia Kraków

5. Nieodptatna dystrybucja albumu.

Pierwszym dnięm dystrybucji albumu będzie dzień konceftu promocyjnego' Wydawnictwo
będzie dostępne dla chętnych podczas wydarzenia. Następnie a|bum będzie mozna dostaó w kilku
staĘch punktach: miechowski dom kultury, punkt informacji turystycznej MSiT, siedziba
Stowarzyszeni a Twórcown ia.

Cel real izacj i zadania:

Przybliżenie mieszkańcom mięchowa historii Sceny muzycznej miasta poprzez wydanie 500 sztuk
albumu ,,Miechowska Scena muzyczna 197 5-f0I6,, wraz Z pĘtą oraz wielki koncert promocyjny.
W ciągu ki|ku ostatnicli dekad w mieście Miechów powstało wiele interesujących zespołów
muzycznych. Zespoty te koncertowaĘ zarówno w Miechowie jak i poza granicami miasta,
województwa i kraju prezentując szerokie spektrum gatunków muzycznych. SpofykaĘ się na próby
głównie w miechowskim domu kultury, wymieniały doświadczeniami, muzykami.. współpracowały
ze sobą, tworzyty środowisko. Wyrnieńmy choćby kilka z nich: Mutilation , Mitochondrium' Public
House, Trzymasztowiec, Grupa rockowa 1000v, Virus Ego, Elefantes, Bezimienni, Koncerty na
amflteatrze miechowskim gromadziĘ duŻą rzeszę sympatyków, a muzyka rozbrzmiewała długo po
zmroku. W mĄm kilkunastu tysięcznym miasteczku odbywĄ się duze imprezy hip-hopowe,
metalowe, rockowe, sciągające publicznośó z regionu. Muzycy tworzyli historie tego miasta, historię
którą nalezy spisaó i przekarywaó da|ej, pokaąlwaó odpowiednię wzorce mtodzieĘ i inspirowaó do
dziatania, Wydaje się, ze historia zespołów podana w nowoczesnej formie wtaz z archiwalnymi
fotografiami oraz dobrze zaplanowanym koncęrtem podsumowującym, na którym utwory
miechowskich kapel zostaną zinterpretowane przez producentów muzycznych z róiznych części
Polski' to doskonały pomysł na zainteresowanie i zgromadzenie dużej rzeczy miechowian w
miechowskim amfiteatrze' Naszynr zadaniem wydawnictwo ksi4zkowe poświęcone miechowskim
muzykom z dołączoną płytą cd lub winylow4 to bardzo wazl.ly krok w zachowaniu dziędzictwa
kulturowego naszego miasta. Przedsięwzięcie to jest działaniem pionierskim, nasze miasto do tej pory
nigdy nie posiadało tęgo typu wydawnictwa. odpowiednio poprowadzona promocja i kampania
informacyjna (np. wsparcie prasy oraz radia) ma SZanSę sprawió, zę Miechów i jego muzycy si|nie
zaznaczą się w regionie. Wazn4 częścią proiektu iest zaproszenie producentów muzycznYch do



stworzenia i nagrania nowych interpretacji wybranych
aĘstyczny eksperyment sprawi, ze utwory z dawnych lat
szansę przyciągnąó młode pokolenie, ale przede wszystkim
miechowskich twórców.

utworów miechowskich zespołów. Ten
zyskają nowoczesne brzmienie, które ma
tchnie nowe zycie w dawne kompozycje
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6.|.Łączny szacunkowY koszt całkowitv zadania (w zł) 41.100
6,2.Kosztv w rozbiciu na poszczególne części zadania
lp; część zadania koszt w zł
1
I Wydruk albumu .Ą4 500 sztuk 12.000
f Skład + korekta 5.000
1
J CD (400 sztuk) 2.000
A
T Winvl 2.200
5 Redakcia 3.000
6 Koordynacia 2.000
7 Promocia 2.000
8 Zwroty przelazdow + pobvt (producenci) 2.000
9 Catering 2.000
t0 Dokumentaci a video+foto 1.500
t1 Ręmixv (interpretacie producentów) 3.s00
T2 Produkcja koncertu promuj4cego publikacj ę (realtzacja

dŹwięku, oświętlęnie, konferans'j er)
s00

1 a
I J Masterins utworów zawartvch na ołvcie 2.000
I4 Grafik (okładka na cd, winyl, album' plakaty, grafika na

strone www)
1.000

15 Strona internetowa proi ektu 1.000

oświadczenie autora/au+eró+ zadania
Składaj4c niniejszy formularz wyraŻam równoczeŚnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrozenia budzetu obywatelskiego dla Miasta Miechów,
zgodnie z ustawą zdnta 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U' z2014r.
poz. 7182 z późn. Zm.).Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz Żę mam plawo kontroli
przetwarzania danych' które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania' Administratoręm danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewtcza 25, 32-200 Miechów.

(podpisĘautora/ów)
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