
Sponsoring wydarzeń kulturalnych

Nasze zaangażowanie w rozwój kultury i sztuki przejawia się we wspieraniu przede wszystkim tych instytucji i
wydarzeń kulturalnych realizowanych w regionach, gdzie prowadzimy działalność - w województwie pomorskim
oraz powiatach bielskim i jasielskim. Współpracujemy przy realizacji projektów długofalowych mających wymiar
społeczny. Doceniamy również działania, dzięki którym regiony zwiększają swój potencjał i atrakcyjność pod
względem oferty kulturalnej w skali całego kraju.

Flagowe projekty w obszarze sponsoringu kultury
realizowane przez Grupę LOTOS w 2015 roku:

Jazzowe klimaty

W 2015 roku odbył się 17. LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. To najważniejszy festiwal jazzowy na
południu Polski, z którym współpracujemy jako sponsor tytularny. Imprezie, która przyciąga melomanów z Polski i
za granicy, od blisko dziesięciu lat towarzyszy konkurs skierowany do młodych muzyków jazzowych, którego
główną nagrodą jest nagranie, wydanie i promocja debiutanckiej płyty.

Na wielkiej scenie

Grupa LOTOS wspiera organizowany od 1997 roku Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Wydarzenie to jest jedną z
największych międzynarodowych imprez teatralnych w Europie. Od wielu lat w ramach festiwalu organizowany
jest też bogaty program edukacyjny „Letniej Akademii Szekspirowskiej” kierowany do młodzieży z Polski i
zagranicy. Umożliwia jej w ten sposób kontakt z teatrem na najwyższym światowym poziomie oraz spotkania z
jego twórcami.

Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”

Wydarzenie organizowane przez TVP. Ma niekomercyjny charakter i dostępne jest dla szerokiego grona odbiorców,
dając możliwość bezpłatnego uczestniczenia w spektaklach i spotkaniach z gwiazdami polskiej sceny. Festiwal jest
unikatowym w skali europejskiej przeglądem teatralnej twórczości mediów publicznych, połączonym z konkursem
spektakli Teatru Telewizji i słuchowisk Teatru Polskiego Radia promujących polską kulturę. W ramach Festiwalu
prezentowane są spektakle i słuchowiska, które poddawane są ocenie jury. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z
dorobkiem twórczym teatru radia i telewizji, tj. przedstawień i słuchowisk zgłoszonych do konkursu. W programie
odbywają się spektakle na żywo, koncerty oraz panele dyskusyjne z twórcami.

http://www.zadymka.pl/
http://festiwalszekspirowski.pl/pl/home/

