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Festiwal Art Mokotów
Prezentacja najlepszych dokonań artystycznych mokotowskich domów kultury
Festiwal Art Mokotów ma już swoją markę i renomę. Od wielu lat prezentuje dokonania
artystyczne mokotowskiej, utalentowanej młodzieży i dorosłych, którzy ćwiczą pod okiem
instruktorów i instruktorek z dzielnicowych domów kultury. Tym, co wyróżnia tę galę jest
jego międzypokoleniowość oraz różnorodność.
Dzięki wsparciu i systematycznej pracy ośrodków kultury obserwujemy, jak poprzez sztukę
rozwijają się i kształcą młodzi ludzie. Kulminacją ich pracy była gala, gdzie na jednej scenie
wystąpili wyjątkowi artyści – dzieci, młodzież i dorośli – tancerze, wokaliści
i aktorzy. Widowisko wyreżyserował Bartosz Figurski.
Posiadamy najwięcej domów kultury w całej Warszawie, a każdy z nich ma zupełnie inny,
własny, wyjątkowy charakter. Łączy je jedno – wszystkie kształcą i rozwijają młodych ludzi
poprzez
sztukę.
Efektem
tego
kształcenia
są
sukcesy
w
festiwalach
i przeglądach artystycznych. Mokotowskie domy kultury odwiedzane są nie tylko przez
mieszkańców naszej dzielnicy, co nas cieszy!
Poprzez galę Art Mokotów młodzi artyści, animatorzy życia kulturalnego mają możliwość
prezentacji swoich osiągnięć, publiczność zaś ma okazję poznania życia kulturalnego naszej
dzielnicy. „Widowisko spotkało się z pozytywnym i przychylnym odbiorem nie tylko wśród
mokotowian, ale także mieszkańców innych dzielnic zainteresowanych życiem kulturalnym.
Za rok zapraszamy znowu!”, dodał burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
To niepowtarzalne widowisko przygotowane zostało wspólnie przez: Centrum Łowicka, Dom
Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów, Służewski Dom
Kultury i Urząd Dzielnicy Mokotów.
Na gali zaprezentowały się:
•

AFERA Teatr Tańca

•

AFERA Zespół Taneczny

•

Chór Dzielnicy Mokotów Kameleon

•

Grupa Breakdance

•

DECYBELE Zespół Wokalny

•

FIAKIER Teatr

•

HIP-HOP AKADEMIA

•

JAZZ Studio Tańca

•

JAZZ Teatr Tańca

•

KOKADRa Kompania Artystyczna KADR

•

MOHINI INDIAN DANCE GROUP

•

Pracownia Wokalna

•

SEKCJA NAUKI ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU

•

SŁUŻEWIANKI Zespół Wokalny

•

TEST Teatr Tańca

•

TWÓRCY KROKÓW

Gala Art Mokotów odbyła się w w Domu Kultury Kadr, 21 stycznia 2020.
Więcej informacji udziela Monika Chrobak, rzeczniczka prasowa, Urząd Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy, mchrobak@um.warszawa.pl, tel. +48 22 44 36 333, tel.kom. 786 857 250.

