
Jeunesses Musicales Polska przy współpracy z :  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Philharmonia Orchestra (Londyn) oraz Programem 2 Polskiego Radia zaprasza 
do uczestnictwa w Lutoslawski Youth Orchestra – edycja 2014.

OPIS

Jeunesses Musicales to największa międzynarodowa organizacja zajmująca się rozwojem 
młodych ludzi poprzez muzykę. Od 1945 roku naszym głównym celem jest edukacja i promocja mło-
dych artystów. Nasze placówki w niemal 80 krajach świata oraz szereg projektów i działań skupiają -
cych co roku ok. 5 mln odbiorców na całym świecie, umożliwiają polskiej młodzieży uczestnictwo w 
projektach artystycznych o randze i zasięgu międzynarodowym. 

Jeunesses Musicales Polska przy współpracy z  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu „Edukacja Artystyczna” opracowało niepowtarzalny w skali kraju cykl 
koncertów i warsztatów skierowanych do uczniów szkół muzycznych II stopnia. Dzięki życzliwości i  
wsparciu spadkobierców kompozytora projekt oficjalnie nosi nazwę Lutosławski Youth Orchestra. 

LYO –  Lutosławski Youth Orchestra –  to projekt IV etapowy, skierowany do uczniów szkół 
muzycznych II stopnia. Celem jest stworzenie 50-cio osobowej orkiestry w drodze przesłuchań zorga-
nizowanych  w  poszczególnych  szkołach.  Przesłuchania  zostaną  poprzedzone  cyklem  spotkań  i 
warsztatów, a po ich zakończeniu, wybrani uczestnicy wezmą udział  w letniej akademii. Zajęcia pod-
czas wszystkich faz prowadzone będą przez muzyków i specjalistów z Philharmonia Orchestra. Pro-
jekt zwieńczy trasa koncertowa. Muzycy rozwiną umiejętności nie tylko artystyczne, ale również inne  
stanowiące nieodłączny element ich przyszłej pracy zawodowej: współpracę w grupie, zaufanie, wy-
obraźnię, kreatywność, pasję oraz przyjemność płynącą z gry zespołowej. 
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ETAPY PROJEKTU

I - Warsztaty w szkołach – kwiecień 2014

Już w kwietniu w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w projekcie odbędą się warsztaty muzycznej  
kreatywności i improwizacji, których program został stworzony przez specjalistów z Guildhall School 
of Music and Drama, Philharmonia Orchestra oraz National Youth Orchestra. Podczas zajęć zaprezen-
tujemy główne założenia projektu i przeprowadzimy szereg pokazowych ćwiczeń, które dadzą wy-
obrażenie uczniom i rodzicom, jak będzie wyglądała praca w LYO. 

Zainteresowani uczniowie i ich rodzice otrzymają wytyczne dotyczące przyszłej rekrutacji do orkie-
stry oraz warunki pokrycia kosztów uczestniczenia w programie przez Jeunesses Musicales Polska.

II - Przesłuchania – maj 2014

W kolejnym miesiącu jury konkursowe odwiedzi szkołę, aby wyłonić uczestników zespołu w ramach 
otwartych przesłuchań.

III - Letnia Akademia – 4-13 lipca 2014

W lipcu odbędzie się 10-dniowy obóz, na którym wyłonieni muzycy będą wspólnie pracować nad re-
pertuarem. Młodzi ludzie będą rozwijać swoje muzyczne umiejętności pod okiem specjalistów z Phil-
harmonia Orchestra. 

Integralną częścią obozu będą warsztaty umiejętności społecznych: zaufania, komunikacji i współ-
pracy w grupie prowadzone oraz szereg zajęć i atrakcji integracyjnych prowadzonych pod okiem eks -
pertów i opiekunów Jeunesses Musicales.

IV - Trasa koncertowa – 14-17 lipca 2014

Ostatniego dnia letniej akademii rozpoczyna się trwająca 4 dni trasa koncertowa. Muzycy wraz z tre -
nerami i pedagogami odwiedzą od 4 do 6 miejscowości, w których odbędą się koncerty. Niektóre z  
nich będą wspaniałymi wydarzeniami pod gołym niebem lub w amfiteatrze, inne będą miały miejsce 
w teatrze lub filharmonii. Każdy z koncertów będzie niezapomnianym przeżyciem. 

Orkiestra wykonywać będzie zarówno utwory z repertuaru muzyki klasycznej, jak i współczesnej.

Uczestnictwo w LYO to jedyna w swoim rodzaju szansa zdobycia niepowtarzalnych doświadczeń za -
wodowych i życiowych oraz przeżycia wspaniałej kilkumiesięcznej przygody. Patronat medialny nad 
projektem objął Program Drugi Polskiego Radia nadając tym samym ogólnopolską rangę wydarze-
niom związanym z  LYO.  Reportaże dotyczące  każdego z  etapów projektu oraz losy  niektórych z 
uczestników zostaną przybliżone słuchaczom na antenie tej ogólnopolskiej stacji. 
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UWAGA!
Koszty uczestnictwa młodzieży w projekcie pokrywa w całości organizator projektu Jeunesses  
Musicales Polska. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem uczniów Waszej szkoły w projekcie prosimy o kontakt w 
celu ustalenia szczegółów współpracy.

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu JM Poland

Antoni Rosochacki
tel. +48 662 071 643
mai: a.rosochacki@jmpoland.pl

Projekt „Lutoslawski Youth Orchestra 2014” jest współfnansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Edukacja Artystyczna”.
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