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Sztuka jest zaiste nie chlebem, 
lecz winem życia. 

Wielka podróż przez Kulturę, rozpoczynająca się w Czastarach. Cykl różnorodnych warsztatów
 i wydarzeń artystycznych, w którym każdy mieszkaniec gminy Czastary mógł znaleźć coś dla siebie.

 Były i warsztaty wokalne, tańca towarzyskiego, instrumentalne: z gry na gitarze, keyboardzie i bębnach,
warsztaty fotograficzne i plastyczne.  Oprócz tego, warsztaty wyjazdowe i ogólnopolskie festiwale

chóralne. Tykocin, Wejherowo, Chełmno, Sieradz, Łódź i Lublin. Miejsca, z których międzypokoleniowy
czastarski chór Con Grazia przywiózł nie tylko przepiękne wspomnienia - a także dyplomy i słowa

uznania dla artystycznej działalności. Każde wydarzenie w ramach projektu obfitowało w
doświadczenia niepowtarzalne, odkrywając wiele radości, jaką niesie uczestnictwo w życiu kulturalnym.

"Więc chodź, pomaluj mi życie" - słowa znanej piosenki zespołu Dwa Plus Jeden, wzięliśmy sobie jako
animatorzy kultury szczególnie do serca. Marzenia, kilka przysłowiowych kredek, wiele pomysłów,

zapał, pasja i zaangażowanie to czynniki gwarantujące pełne jakości życie kulturalne 
w naszej małej Ojczyźnie. Bo kultura może być COOLturą!

Mieszkańcom Gminy Czastar
Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury "Kulturalny Koneser"

Jean-Paul Sartre



Warsztaty Wokalne Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, 
śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem. 

 Św. Augustyn





UDZIAŁ CHÓRU CON GRAZIA 

W OGÓLNOPOLSKICH 

FESTIWALACH CHÓRALNYCH

Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, 
który mówi bezpośrednio z serca do serca,

poza  murami i poza granicami narodów

Pius XII

Złote Pasmo i I miejsce w kategorii Chórów
Mieszanych w Ogólnopolskim Festiwalu

Chóralnym w Wejherowie (maj 2018).



Gdańsk

Gdańsk



Gdańsk



Srebrne Pasmo oraz II miejsce w
kategorii chórów senioralnych w

Ogólnopolskim Festiwalu
Chóralnym w Tykocinie (maj 2018).



Brązowe Pasmo podczas X
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów

 w Chełmnie (październik 2018).



III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym
 „W Hołdzie Niepodległej”

 w Sieradzu (październik 2018)



Srebrne Pasmo podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie (październik 2018).



Lublin

Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Mieszane,
Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Senioralne

podczas Muzyki Chóralnej "Cantantes Lublinensis" 
w Lublinie (listopad 2018).



WARSZTATY 

FOTOGRAFICZNE

Od zawsze ścigam światło,
ono zmienia zwykłość w magię.

Trent Parke







WARSZTATY INSTRUMENTALNE 

Z GRY NA BĘBNIE AFRYKAŃSKIM

Czym jest muzyka?
 Może po prostu niebem 

z nutami zamiast gwiazd?
Ludwik Jerzy Kern



WARSZTATY INSTRUMENTALNE 

Z GRY NA KEYBOARDZIE

Ach, mu zyka. To ma gia większa 
od wszys tkiego, co my tu robimy!

Joanne Kathleen Rowling



WARSZTATY TANECZNE

św. Augustyn

Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej
 aniołowie w niebie nie będą 

wiedzieć, co z tobą zrobić.





WARSZTATY PLASTYCZNE
Umysł jest jak spadochron

-lepiej działa, gdy jest otwarty
Zasada Cole'a





W ramach projektu "Bo kultura może być COOLturą" zostały również zakupione
nowe pulpity do nut do wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach.



Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu "Edukacja Kulturalna"

Realizatorzy projektu "Bo kultura może być COOLturą"

 

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser
Organizacja pozarządowa, której misją jest upowszechnianie i ożywianie kultury muzycznej,

wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, których celem jest aktywizacja społeczna i
kulturalna. Wierząc, że śpiew w chóralnym wydaniu, przyczynia się do kreacji lepszego

lokalnego świata, wspiera działalność chórów Cantiamo Tutto i Con Grazia.

Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach
Samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest gmina Czastary. Obszarem działalności

GOK jest teren gminy Czastary w województwie łódzkim. Ośrodek Kultury posiada szeroką ofertę
kulturalną i sportowo - rekreacyjną, którą kieruje przede wszystkim do dzieci, młodzieży i seniorów.

Misją GOK jest pobudzanie w mieszkańcach regionu 
chęci do aktywności kulturalnej.




