Wykaz osób, którym przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa za
twórczość artystyczną, upowszechnianie kultury i opiekę nad zabytkami w 2011 r.

Lp.

Nazwisko i imię
Adres

Dziedzina
twórczości

Rodzaj
stypendium

muzyka

Doskonalenie umiejętności gry na
organach, nauka śpiewu,
dyrygowania chórem i orkiestrą.

Bieńkowska Justyna

plastyka

Realizacja cyklu przestrzennych
3 000
obiektów szklanych, zatytułowanego
"Korekta wzroku" oraz realizacja
dwóch wystaw w Olsztynku i Toruniu.

półroczne

Brzozowska Paulina

muzyka

Rozwój artystyczny, warsztaty,
lekcje z emisji głosu.

3 000

roczne

Bulla Anna

plastyka

Doskonalenie warsztatu twórczego, 4 000
udział w prestiżowych konkursach.

roczne

Drzewiecki Paweł

teatr

Rozwój artystyczny, edukacyjny.
Przygotowanie monodramu i
zaprezentowanie go na scenie
teatru.

3 500

roczne

Fabiańska Ewa

muzyka

Edukacja artystyczna, zakup
niezbędnych programów,
konsultacje i warsztaty, udział
w ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursach
kompozytorskich

4 560

roczne

Florianowicz Piotr

grafika,
multimedia

"Prezent dla…" - cykl grafik
4 000
wielkoformatowych i instalacji video
inspirowany życiem mieszkańców
wsi województwa kujawskopomorskiego.

roczne

Skomponowanie muzyki
oraz nagranie i wydanie płyty
z repertuarem.

roczne

2

4

5

6

7

Gorzycki Rafał Wojciech muzyka

8

Przyznana kwota
(zł)

Bednarek Anna

1

3

Opis projektu/programu

4 000

5 000

półroczne

Janiszewski Krzysztof

muzyka

Nagranie i wydanie płyty
z repertuarem pierwszej płyty
zespołu "Republika" we własnej
aranżacji, dla uczczenia jubileuszu
30-lecia powstania Republiki.

5 000

roczne

Jaszewski Jakub

plastyka

Doskonalenie warsztatu twórczego i 3 500
udział w konkursach. Realizacja
prac w różnych technikach
graficznych.

roczne

Kołacz Paweł

opieka nad
zabytkami

Przygotowanie publikacji pt.
"Instrukcja obsługi zabytku".

4 000

roczne

Krauze Rafał

muzyka

Przygotowanie się do dwóch
konkursów muzycznych (jednych
z najważniejszych w Europie).
Warsztaty i zakup futerału na
puzon.

4 560

roczne

Maciudziński Michał

muzyka

Przygotowanie autorskiego
2 500
materiału muzycznego na nagranie
debiutanckiej płyty
i zaprezentowanie go podczas
koncertu charytatywnego.

półroczne

Mucha Krzysztof

muzyka

Przygotowanie się do czterech
konkursów, w tym do trzech
o statusie międzynarodowym.
Pokrycie kosztów uczestnictwa.

4 560

roczne

Stachowiak Agata

taniec

Rozwój artystyczny, warsztaty
taneczne, udział w Mistrzostwach
Świata na Węgrzech

3 000

roczne

Stępień-Nowicka Teresa teatr

Przygotowanie i realizacja
monodramu "Jedynaczka wśród
cichociemnych". Spektal
edukacyjny o gen. Elżbiecie
Zawackiej.

6 000

półroczne

Stolarski Mikołaj

muzyka

Doskonalenie warsztatu twórczego i 3 000
wykonawczego, udział
w Międzynarodowym Kursie
Interpretacji Muzycznej w Miętnem.

roczne

Stolkowski Feliks

ochrona dóbr
kultury

Przygotowanie książki-albumu pt.
"Nawra z tamtych lat…". (200
fotografii z kolekcji Szczanieckich
z Nawry).

roczne

Szkuta Sławomira

grafika

Instalacja artystyczna pt. "Wchodzi 2 160
się w skład" - wieloelementowa
konstrukcja przestrzenna, oparta na
materiale szkła akrylowego.
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6 000

półroczne

20

Tański Paweł

literatura

Napisanie i opublikowanie tomu
wierszy

Tur Łukasz

muzyka

Zarejestrowanie nagrań i produkcja 5 000
12 utworów na drugi album płytowy
zespołu Disparates.

półroczne

Wakarecy Paweł

muzyka

Rozwój artystyczny, edukacja
i doskonalenie warsztatu
artystycznego.

3 600

roczne

Wezner Bartłomiej

muzyka

Nagranie i wydanie płyty z
4 500
koncertami fortepianowymi W.A.
Mozarta z udziałem Ewy Pobłockiej
i Orkiestry Kameralnej Capella
Bydgostiensis.

roczne

Zaleśny Dariusz

muzyka

Przygotowanie aranżacji piosenek i 5 000
organizacja koncertu p.t. "Aniołów
śpiewanie" z utworami polskich
artystów takich jak: Czesław
Niemien, Marek Grechuta,
Agnieszka Osiecka, Grzegorz
Ciechowski. Andrzej Zaucha.

roczne

Zawadzki Sebastian

muzyka

Doskonalenie warsztatu
artystycznego, kompozytorskiego
i wykonawczego, udział
w warsztatach jazzowych.

roczny
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25

5 500

4 560

roczne

