
SpectaculArts 

TANIEC | SZTUKA | TEATR | MUZYKA 

Sobota 7 września 2019 r. | Bedford Park | 11.30 do 18.00 

Społecznością Bedford zarządza społeczność o zróżnicowanym pochodzeniu. Łączenie ludzi poprzez sztukę i edukację. Różnice nas 

łączą. 

 

Populacja Bedford jest bogata i zróżnicowana. SpectaculArts chce to wykorzystać i zorganizować imprezy, które wzbogacą, zwiększą i uczczą 
tę różnorodność. Prawie 30% populacji Bedford jest rasy innej niż biała. Są to dobrze ugruntowane społeczności o żywych tradycjach 
kulturowych, które obchodzą swoje własne święta. SpectaculArts chce połączyć te społeczności, aby zorganizować imprezę, która uczci 
odrębność tych grup. Będzie edukować i informować angażując liczną i różnorodną populację Bedford w fantastyczną, kolorową i dynamiczną 
imprezę. 

Celem SpectaculArts jest: 

 Pokazanie różnorodności miasta i talentów jego mieszkańców poprzez muzykę, taniec i występy artystyczne 
 Promowanie większego rozumienia tradycji kulturowych różnych społeczności 
 „Rzucenie światła” na działania, jakie osoby i grupy w Bedford już podejmują i pomoc w promocji nowych pomysłów 
 Zebranie w sobotę 7 września 2019 r. w Bedford ludzi z wielu różnych kultur i społeczności poprzez zaangażowanie ich w organizację 

wspaniałej imprezy, która będzie powtarzana co dwa lata 
 Zorganizowanie imprezy, która stworzy podstawy dla podobnych występów, które będą w przyszłości promować lokalne więzi i przyjaźń 
 Zbiórka pieniędzy dla naszej partnerskiej organizacji charytatywnej DKMS i zachęcenie do poszerzania wiedzy na temat dawstwa 

komórek macierzystych 
 Wspieranie i promowanie warsztatów dla naszej młodzieży współpracującej z nauczycielami, wolontariuszami i społecznością biznesową 
 Promowanie profilu Bedford na scenie krajowej 

 

 

 

 



Reklama, sponsoring i darowizny  

Jeśli chodzi o reklamę, będziecie Państwo mile zaskoczeni, kiedy dowiecie się, że tworzymy broszurę/program dla Festiwalu Sztuki Ulicznej – 
120 000 wydrukowanych egzemplarzy. Firmy mogą w niej zamieszczać reklamy; możemy również reklamować wiadomość o indywidualnie 
udzielonym nam wsparciu, podając nazwisko lub nazwę organizacji.  
 
SpectaculArts zawsze szukają sponsorów; Państwa logo będzie regularnie prezentowane na naszych platformach społecznościowych. W 
naszej broszurze/naszym programie będą też regularnie prezentowane linki z naszej strony internetowej do Państwa firmy. Element/Część 
prowizji w Festiwalu Sztuki Ulicznej, w zależności od wybranego pakietu sponsora. 
 
Aby uzyskać informacje na temat darowizn od osób fizycznych, organizacji i grup, należy kliknąć na poniższy link: 
https://www.spectacularts.co.uk/donations-sponsorship-advertising/ 
 
SpectaculArts chce stać się organizacją przestrzegającą zasad zrównoważonego rozwoju i rozwijać się w przyszłości. A więc na co zostaną 
przeznaczone Państwa pieniądze? Jeśli obserwują Państwo nasze działania, przekonają się Państwo, że jesteśmy bardzo aktywni w 
społeczności, wnosząc wkład w działanie innych organizacji i szkół i ciężko pracując z firmami, aby stwarzać im więcej możliwości rozwoju. 
Wszystkie nasze komitety działają na zasadzie wolontariatu, ponieważ naprawdę wierzymy w ten projekt i poświeciliśmy mu 12 miesięcy pracy. 
W skali długoterminowej chcemy stworzyć miejsca pełnopłatnej pracy dla młodych członków komitetu i dla naszego zespołu. 
 
Podsumowując: 
 
 

 SpectaculArts jest samofinansującą się organizacją non-profit, która zdobywa środki finansowe przez imprezy ze zbiórkami pieniędzy i 
darowizny 

 Nasza organizacja przyniesie korzyści lokalnej społeczności i lokalnym firmom dzięki współpracy i promowaniu profilu Bedford w całym 
hrabstwie i poza nim, organizując imprezy i możliwości dla wszystkich, z naciskiem na wspieranie młodych ludzi 

 Naszą długoterminową wizją jest pozyskanie wystarczających środków na wielofunkcyjny ośrodek/budynek dla społeczności Bedford 

 Wspierając SpectaculArts zostaną Państwo wyeksponowani na naszych platformach społecznościowych i platformach naszych 
partnerów, których potencjalny zasięg wynosi ponad 120 000. Nasi partnerzy to Bedford Independent, We love Bedford, Bedford 
Borough Council 

 SpectaculArts chce stać się organizacją przestrzegającą zasad zrównoważonego rozwoju i rozwijać się w przyszłości 

Darowizny. Mogą to być darowizny osobiste od osób fizycznych, organizacji i grup. Płatność BACS na:  

Numer rozliczeniowy SpectaculArts 20 05 73 nr konta 20785385 

https://www.spectacularts.co.uk/donations-sponsorship-advertising/


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB94h4qnmuq1Dg_TM94IoB8gluVxwWHotjxaKe3ZDfERUHjg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

SpectaculArts  

Brickhill Drive  

Bedford  

MK41 7PH 

Wszelkie pytanie prosimy kierować na poniższy adres e-mail amanda@spectacularts.co.uk 

Numer telefonu:01234 861 656 

E-mail: info@spectacularts.co.uk 

https://www.spectacularts.co.uk/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BedsSpectaculArts/  

Twitter: https://twitter.com/Spectacularts1  

Instagram: https://www.instagram.com/spectacularts1/  
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