
I TARGI KULTURY - Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Przegląd artystycznych ofert południowej Polski 

3/4 października 2019 godz: 10:00 - 18:00 

Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 

Plac Pokoju 1, Rybnik 44-253 

 
PRZEDSTAW, ZOBACZ, ZAPROŚ… 

Prezentacje tego, co nowe, ciekawe i ważne w kulturze: działania artystyczne, spektakle, 

koncerty, warsztaty, animacje, które są powodem spotkań, wymiany inspiracji i 

nawiązywania współpracy. 

 
Udział w targach branżowych jest szansą dla artystów, producentów, menedżerów oraz 

instytucji kultury i edukacji by zaprezentować swoje dzieła szerokiej publiczności, nawiązać 

atrakcyjne kontakty, podjąć współpracę z nowymi partnerami, a także włączyć się do obiegu 

wymiany nowych idei i trendów w sztuce i kulturze. 

Oficjalne i zakulisowe  spotkania  przedstawicieli  branży  artystycznej  -  to  wszystko 

w ramach I Targów Kultury w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

 
Ogłaszamy otwarty nabór dla ludzi kultury i sztuki, którzy pragną pokazać swoje 

artystyczne produkty - dzieła. 

Na Targi zapraszamy twórców i odbiorców kultury: instytucje kultury, placówki edukacyjne, 

indywidualnych twórców, organizatorów spektakli, koncertów i festiwali, specjalistów od 

produkcji imprez, menedżerów, promotorów oraz artystów sztuk wszelakich: aktorów, 

muzyków, zespoły artystyczne, a także media. 

Głównym punktem I Targów Kultury będa prezentacje w ramach panelu promującego oraz 

stoiska wystawiennicze,  w  towarzystwie  kameralnych  koncertów,  strefy  gastronomicznej 

i wieczornych spektakli. 

 
Formy uczestnictwa:: 

- Panelista przedstawiający 15-minutową prezentację słowną/ multimedialną na scenie, 

- Wystawca w przestrzeni stoisk wystawienniczych, 

- Odbiorca Targów i spektakli wieczornych, 

- Widz spektakli wieczornych. 

 
Koszt udziału w I Targach Kultury w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach: 

Oferta I obejmuje udział w Targach jako Uczestnik: Wystawca i Panelista przez 2 dni: 

– stoisko wystawiennicze; 

– udział w panelu prezentacyjnym: 15 min prezentacja słowna/multimedialna na scenie, 

– informację o udziale w Targach podaną na fanpage i stronie Organizatora, 

– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec Targów od 17:00 do 

18:00, 

– udział w przerwach kawowych. 

CENA 80zł (40zł/dzień) 

Oferta II obejmuje udział w Targach jako Panelista w ramach 2 dni: 

– udział w panelu prezentacyjnym: 15 min prezentacja słowna i multimedialna na scenie, 



– informację o udziale w Targach podaną na fanpage i stronie Organizatora, 

– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec Targów od 17:00 do 

18:00, 

– udział w przerwach kawowych. 

CENA 40zł (20zł na dzień) 

Oferta III obejmuje udział w Targach jako Odbiorca w ramach 2 dni: 

– udział jako gość Targów: zwiedzanie Stoisk wystawienniczych oraz widz Panelu, 

– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec Targów od 17:00 do 

18:00, 

– udział w przerwach kawowych. 

CENA 30zł (15zł na dzień) 

Oferta IV obejmuje udział w Targach jako Widz w ramach 2 dni: 

– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec targów od 17:00 do 18:00, 

CENA 20zł (10zł na dzień) 

 
Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno doświadczeni, jak i początkujący twórcy, osoby 

indywidualne oraz grupy, instytucje, etc. Wszystkie otrzymane aplikacje zostaną poddane 

ocenie merytorycznej przez Biuro Organizacyjne. Procedura zgłoszeniowa zawarta została 

w Regulaminie dostępnym na stronie Organizatora www.dkboguszowice.pl 

Zgłoszenie należy wysłać na e-mail: targi.dkboguszowice@gmail.com 

do 20 września 2019r. Lista wybranych Uczestników zostanie niezwłocznie ogłoszona do 

dnia 24 września 2019 r. 

 

Program: 

3 października 2019 roku, od godziny 11:00 do 18:00 

- od 10:00 do 11:00 - rejestracja, „powitanie kawowe”, 

- od 11:00 do 14:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 

- od 14:00 do 14:45 - przerwa obiadowa (strefa gastronomiczna), 

- od 15:00 do 17:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 

- od 17:00 do 18:00 - spektakl pt. „Jesteśmy dorośli... Prawie" Teatr Supeł. 

4 października 2019 roku, od godziny 11:00 do 18:00 

- od 10:00 do 11:00 - rejestracja, „powitanie kawowe”, 

- od 11:00 do 14:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 

- od 14:00 do 14:45 - przerwa obiadowa (strefa gastronomiczna), 

- od 15:00 do 17:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 

- od 17:00 do 18:00 - spektakl pt.„Matka chrzestna” Teatr EPIDEMIA. 

W przerwie obiadowej dostępna będzie strefa gastronomiczna w atrakcyjnych cenach. 

 
I TARGI KULTURY - Przypływ kultury! Przedstaw, zobacz, zaproś… 

 

 
Zapraszamy! 

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Plac pokoju 1, Rybnik 44-253 

32/425 20 16 

targi.dkboguszowice@gmail.com 

www.dkboguszowice.pl 
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