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II  Kulturalne wtorki  w klubie seniora „Słoneczna” to kontynuacja udanego cyklu koncertów w
Klubie  Seniora  „Słoneczna”.  Koncerty  cieszą  się  ogromną  popularnością  i  stały  się  ważnym
elementem kalendarza kulturalnego nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców osiedla
Niepodległości. W 2018 roku planowanych jest 10 koncertów słowno-muzycznych w różnorodnej
stylistyce i dla odbiorców w każdym wieku oraz dodatkowo 10 spotkań rekreacyjno-ruchowych dla
seniorów. 

Doświadczenia płynące z realizacji projektu w 2017 roku wskazują, że wołomińscy seniorzy mają
bardzo dużą potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym Wołomina, a projekt dobrze na tę potrzebę
odpowiada.  Na  każdym z  dotychczasowych  koncertów było  50-70  uczestników,  a  wykonawcy
określali  publiczność jako niezwykle zaangażowaną i wdzięczną.  Sukcesem jest  także to,  że na
koncerty zaczęli przychodzić seniorzy z innych wołomińskich klubów, a także młodsi mieszkańcy
Wołomina. Wszystko to potwierdza potrzebę realizacji kolejnej edycji.

W ramach projektu w 2018 roku zostanie zrealizowanych 10 koncertów muzycznych i  słowno-
muzycznych  w  różnorodnej  stylistyce  i  o  różnej  tematyce.  Każdorazowo  temat  oraz  dobór
wykonawców jest akceptowany przez Klub Seniora Słoneczna. Każdy koncert będzie trwał ok 60
minut.  Koncerty  wymagają  pracy  akustyka  oraz  wynajęcia  nagłośnienia.  Seniorzy  czują  także
potrzebę wspólnego spędzenia czasu po koncercie. Jest to moment na wymianę odczuć, wspólne
przeżywanie  i  dzielenie  się  wrażeniami.  Przyjazną  przestrzeń  dla  tak  zacieśnianych  więzi  ma
stworzyć oprawa koncertów. 

Na koncerty będzie wstęp wolny.

Dodatkowo zaplanowano 10 spotkań rekreacyjno-ruchowych dedykowanych seniorom. Spotkania
mają ma celu pokazanie różnorodnych aktywności ruchowych, w tym różnych stylów tanecznych,
które z powodzeniem mogą być podejmowane przez seniorów. Każde spotkanie będzie trwało 45-
60 minut, a wstęp będzie wolny.

Cele bezpośrednie projektu to:
- animacja życia kulturalnego osiedla Niepodległości,
- poszerzenie kręgu odbiorców kultury o osoby do tej pory wykluczone przez bariery finansowe i 
związane z odległością,
- aktywizacja ruchowa seniorów.

Celem pośrednie projektu:
- animacja środowiska seniorów i włączanie tej grupy mieszkańców w życie Wołomina,
- utworzenie nowego punktu na mapie kulturalnej Wołomina.

Adresaci:



- seniorzy skupieni w Klubie Seniora „Słoneczna”
- mieszkańcy os. Niepodległości
- mieszkańcy Wołomina 


