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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
NIE co do sposobu wypełniania oferty:

/1�\�,Qfe ;.��leży wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
�
;,,,,..�•"'"
polach
poszczegolnych
\fs'\1.i.\\5"-4i�A,.'t,()
•
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedż,
pozostawiając
prawidłową. Przykład: ,,pobieFanie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do któreao adresowana iest oferta

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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Rodzaj zadania public�nego1�
"

. \ .

Z zakresu zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

li. Dane oferenta{-łewt
.·· 1. NazWa óferenta(-tów), forma prawna, numer, w Krajowym- Rejestrze Sądowym lub in�ej .ewidencji, �dres siedziby, 'st�on'a 7"'
www, adres do koręspóndencji,- adres e-mail, numer telefonu
·

MINSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
STOWARZYSZENIE
KRS 0000121610
Adres: UL. WARSZAWSKA 173, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
www.facebook.com/minskietowarzystwo.muzyczne/

numer konta 21 9226 0005 0024 5818 2000 0010

2.

t>ane osc:>by u·pow�nfoneJ do składania. ·
· wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i·

· Janusz Sadach
· . , Emil Ławecki

nazwisko; . ,.
' .
.
numer telefonu, adre; �bczty elektronlcznęj).

Posłuchaj Manufaktury dźwięku
1

• _ 2.Termin realizacji z�da,nia pubłl�żnego

2>

. 16.11.2020

3. Syntety<;zny opis �adc:inia (�r�z ze wsk�zani�m �iej�ca Jego realizacji)

Celem zadania jest upowszechnienie twórczości mińskiego zespołu „Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku"
poprzez przygotowanie i udostępnienie nagrań 7 utworów z muzyką sakralną (utwory wielogłosowe
a'capella, głównie z XX w.) wykonanych przez wszystkich członków zespołu. Wybrane utwory będą
stanowić swoistą prezentację możliwości artystycznych zespołu.
W ramach realizacji zadania zespół planuje systematyczną pracę nad repertuarem, który zostanie
udostępniony szerokiej publiczności poprzez profil Mińskiego Towarzystwa Muzycznego na facebook'u,
poza tym utrwalanie i doskonalenie wykonania utworów, próby zespołowe i indywidualne szlifujące warsztat
wokalny. W dalszej kolejności niezbędne jest opracowanie szaty graficznej firmującej nagrania oraz
mastering nagranego już materiału przez profesjonalne studio.
Niezbędnym jest przygotowanie i realizacja powyższych zadań w jak najszybszym czasie, by
utrzymać kondycję zespołu na jak najlepszym poziomie artystycznym i wykonawczym a także efektywnie
wykorzystać czas społecznej kwarantanny, czyli wprowadzonych ograniczeń w organizacji koncertów.
Zespół pragnie być gotowy do publicznych występów „w każdej chwili" - gdy tylko będzie to możliwe na
szerszą skalę, by dalej się rozwijać. Śpiewacy Manufaktury oraz inni członkowie MTM będą zaangażowani
w organizację prób oraz innych zadaniach logistycznych dotyczących niniejszego projektu.
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