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FESTIWALOWY



CZEŚĆ! AHOJ!
PRIVIT! SALUT!
Z tej strony Fundacja Karpatart, młoda organizacja
pozarządowa z południowej Małopolski. Poznajmy się!

Nasza załoga to uczniowie, studenci, rzemieślnicy i arty-
ści kilku narodowości. Poznawaliśmy się na górskich szla-
kach, festiwalach i działając dla innych organizacji (m. in. 
PAH, Szlachetna Paczka, WOŚP, Zjednoczenie Łemków, 
Związek Harcerstwa Polskiego). Co robimy?

Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe Karpat i wykorzy-
stujemy jego potencjał do promowania gościnności, 
otwartości i demokratycznej wspólnotowości. Wspiera-
my rozwój kultury niezależnej, zrównoważonej i odpo-
wiedzialnej turystyki oraz lokalnych inicjatyw obywatel-
skich. To nasza misja.



Tworzymy niezapomniane wydarzenia w Karpatach, które bawią, edukują, ale 
przede wszystkim łączą. Organizujemy w górach festiwale, spotkania literackie, 
dyskusje z dziennikarzami, naukowcami i aktywistami w kameralnej atmosferze 
sprzyjającej prawdziwemu dialogowi.

Dajemy tradycji nowe życie, prezentujemy odbiorcom z Polski i ze świata energię 
i świeżość tkwiące we wciąż ewoluującej sztuce inspirowanej regionalnymi trady-
cjami. 

Pielęgnujemy różnorodność Europy Środkowo-Wschodniej, pokazujemy światu 
bogactwo kultury naszej części świata, tworząc dla niej rynej i rozwijając zainte-
resowanie nią. 

Zacieramy granice. W naszym DNA jest współpraca z naszymi sąsiadami z krajów 
ościennych. Uważamy, że w działaniach transgranicznych tkwi niewykorzystany 
potencjał, dlatego współpracujemy z organizacjami ze Słowacji, Ukrainy, Czech i 
Węgier. 
   
Wykorzystując kulturę działamy na rzecz otwartego, sprawiedliwego i spraw-
czego społeczeństwa obywatelskiego. Organizowane przez nas wydarzenia kul-
turalne zawsze zawierają element edukacji obywatelskiej; wspieramy także inne 
organizacje społeczne w zwiększaniu atrakcyjności ich wydarzeń poprzez włą-
czenie kultury.

JAK REALIZUJEMY
NASZĄ MISJĘ?



Naszym największym i najbardziej złożonym
projektem jest Grajdół Festiwal.

Przedsięwzięcie, w którym łączą się
wszystkie wątki naszej działalności.

To historia zasługująca na osobny rozdział. 

Pozwólcie, że ją Wam opowiemy. 



Zaangażowany społecznie kameralny festiwal w górach przy 
granicy polsko-słowackiej, którego nikt się nie spodziewa. 

Trzy dni (23-26.06), na czas których zamieniamy polanę i 
stare górskie gospodarstwo w plenerową galerię sztuki i 
strefę relaksu.

W ciągu dnia siedząc wśród drzew z czołowymi polskimi
naukowcami, dziennikarzami i aktywistami rozmawiamy o 
tym, co ważne, a wieczorami pod sceną zbudowaną z wiaty na 
siano bawimy się przy zróżnicowanej muzyce alternatywnej, 
w której pobrzmiewają folkowe echa. 



NAJWYŻEJ POŁOŻONY FESTIWAL W POLSCE
W sercu Beskidu Sądeckiego, na zboczach Eliaszówki, w otoczeniu 

lasu, z widokiem na Dolinę Popradu. Sto metrów od granicy
polsko-słowackiej. Tak wysoko, że nie da się do nas dojechać

zwykłym samochodem. Żeby dotrzeć na Grajdół trzeba spakować 
plecak i  ruszyć na szlak.  Wykonawców i materiały wwozimy

samochodami terenowymi lub wozem drabiniastym - na specjalne 
życzenie :)

PRAWDZIWE OFFLINE
U nas „na górze” nie ma internetu. Nie ma nawet zasięgu telefo-
nicznego. Przychodząc na Grajdół Festiwal można mieć pewność,
że będzie to czas prawdziwego odpoczynku od szumu i od main-

streamu.

FESTIWAL DIY
Powstaliśmy dzięki przyjaźni, odrobinie brawury i wielkiemu 
zaangażowaniu wolontariuszy. Wszystkie elementy festiwalu 

robimy sami, na miejscu i z wykorzystaniem lokalych materia-
łów. Zamiast foodtracków mamy najlepsze na świecie schroni-

skowe pierogi i przysmaki od koła gospodyń wiejskich, domowy 
cytr i lokalne piwo.

KAMERALNOŚĆ I WSPÓLNOTA
Na Grajdole zaciera się się granica pomiędzy uczestnikami,

organizatorami i artystami, a wspólne doświadczenie odcięcia od 
cywilizacji zachęca do dialogu i budowania więzi. Jesteśmy

i chcemy pozostać festiwalem umożliwiającym niemalże intymne 
obcowanie ze sztuką w przestrzeni, w której można poczuć się 

naprawdę komfortowo.



SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE ,
które wyraża się na każdym poziomie. 
Nie jesteśmy wydarzeniem nastawionym na 
uzyskanie dochodów. Realizujemy misję i  cele 
statutowe Fundacji  Karpatart,  a każdą edycję 
poświęcamy konkretnemu wyzwaniu/proble-
mowi społecznemu - do długich dyskusji  przy 
ognisku zapraszamy aktywistów, dziennikarzy
i naukowców. Podczas pierwszej edycji  rozma-
wialiśmy o migracjach na kanwie sytuacji  na 
granicy polsko-białoruskiej.  

Współpracowaliśmy z:

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji  miała 
być postpandemiczna odbudowa. Wszystko 
zmieniło się 24 lutego. Jak wielu innych miesz-
kańców Polski,  zaangażowaliśmy się w Ukraiń-
ską Sprawę na każdym poziomie - nasze domy 
goszczą ukraińskie rodziny, prowadzimy zbiór-
ki,  organizujemy konwoje z pomocą dla Ukrainy, 
tłumaczymy, organizujemy lekcje, wspieramy 
inne organizacje, nawet pełnoetatowo.
Postanowiliśmy zmienić także Grajdół. 

20% przychodu ze sprzedaży każdego biletu 
(także cegiełek) przekazujemy naszym partne-
rom z Fundacji Nasz Wybór i  Ukraińskiego Dom 
w Warszawie.  W programie zarezerwowaliśmy 
dodatkową przestrzeń dla artystów-uchodźców, 
a do naszych działań włączamy ukraińską mło-
dzież.                      .                                                   





10 koncertów na scenie głównej (m.in.  Hańba ,  Potock ,
Troye Zillia,  Chrust,  Box Anima)

4-6 koncertów na drugiej scenie eksperymentalnej

Galerii  fotografii wykonanych przez przemyskich wolontariuszy, 
których zdjęcia z granicy wykorzystują największe światowe 
media

Instalacji  plenerowych (min. wycinanek autorstwa wybitnych 
ukraińskich rzemieślników)

Teatru plenerowego

Spotkań literackich/paneli  dyskusyjnych z udziałem czołowych  
dziennikarzy, naukowców i działaczy społecznych

Codziennych aktywności ruchowych (joga, wycieczki górskie)

Stoiska koła gospodyń wiejskich

Obecności mediów ogólnopolskich, regionalnych i  branżowych

Atmosfery, której nie da się zapomnieć



Dziękujemy za poświęcenie nam czasu.

Pozostańmy w kontakcie!

Fundacja KarpatArt
ul. Podbielowska 88C
33-300 Nowy Sącz
KRS 0000891333
PL40 1140 2004 0000 3502 8127 7185
fundacja@karpatart.org
Michał Borkowski, Prezes zarządu
+48 660 908 819
www.grajdolfestiwal.pl

DANE KONTAKTOWE:




