
V edycja Numinosum Festival to wydarzenie muzyczno-taneczne,

które harmonijnie łączy nurty polskiej i europejskiej kultury tradycyjnej. Festiwal

to wspólne przeżywanie muzyki i tańca, przepełnione atmosferą otwartości, i

zabawy. Wydarzenie odbywa się w otoczeniu malowniczej przyrody

Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest współorganizatorem wydarzenia.

Projekt uzyskał również grant międzynarodowej organizacji Visegrad Fund.

6 - 9 września 2018 r.

Skansen Budownictwa

Puszczańskiego KPN w Granicy 
&

Osada Czarci Chutor      

w Kampinosie pod Warszawą

O FESTIWALU

Numinosum  Festival  to  połączenie  przeplatających  się  ze  sobą  koncertów  i  tradycyjnych

potańcówek,  warsztatów  tanecznych,  wokalnych  i  artystycznych  oraz  wieczorów  opowieści.

W ciągu  dnia  odbywają  się  warsztaty,  zaś  wieczorami  koncerty  i  potańcówki  do  muzyki

tradycyjnej  granej  na  żywo.  Część  wydarzeń  odbędzie  się  na  terenie  Zagrody  Widymajera

w Skansenie  KPN  w  Granicy.  Zaplecze  noclegowe  i  after-party  zlokalizowane  będą

w słowiańskiej  osadzie  Czarci  Chutor  w  Kampinosie.  Na  uczestników czeka  ponadto  szereg

wydarzeń  artystycznych  i krajoznawczych  nawiązujących  do  tradycji  lokalnych:  spacer

po Puszczy z przewodnikiem, wieczory opowieści i wykłady.
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NASZE CELE

Festiwal  promuje  polską  i  europejską  muzykę

tradycyjną,  tańce  tradycyjne  i  balfolkowe,  oraz

integruje  środowiska  ludzi  zainteresowanych

różnymi formami ekspresji artystycznej w nurcie

kultury  tradycyjnej  i  folkloru.  Pragniemy

stworzyć  przestrzeń  integracji  dla  uczestników

przyjeżdżających  z  różnych  stron  Polski  i  świata

oraz mieszkańców okolicznych terenów, ponieważ

naszym  celem  jest  również  aktywizacja

społeczności  lokalnej.  Wydarzenie  zachęca  też  do

aktywnego  wypoczynku  na  świeżym  powietrzu

w gronie rodziny i znajomych.

UCZESTNICY FESTIWALU

Do świata kultury tradycyjnej należy wiele grup i środowisk:  wielbiciele tradycyjnych tańców

i dawnych  potańcówek  wiejskich  i  miejskich;  osoby  zainteresowane  muzyką  tradycyjną,

klasyczną,  folkową  i  nowym  brzmieniem;  osoby  doceniające  słowo  mówione,  opowieści  i

podania  ludowe;  odtwórcy  historyczni;  miłośnicy  przyrody.  Jesteśmy  pewni,  że  każdy

- niezależnie od wieku - odnajdzie na festiwalu coś dla siebie.

W  związku  z  charakterem  festiwalu  oraz

celami  statutowymi  Fundacji  duży  nacisk

kładziony jest na integrację ze społecznością

lokalną,  dlatego  przewidujemy,  że  wśród

gości  wyraźną  część  stanowić  będą  osoby

z sąsiednich miejscowości.
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ARTYŚCI

Oś wydarzenia to czołowi artyści tradycyjnej i folkowej sceny muzycznej z Polski i Europy.

Szeroki wachlarz warsztatów prowadzą uznani eksperci w dziedzinie tańca, muzyki i śpiewu.

Ciac Boum –  żywiołowe,  francuskie  trio

o ugruntowanej  pozycji  na  europejskiej  scenie

muzyki tradycyjnej. Ich występy w Polsce należą do

rzadkości.

ba.fnu – Czeski zespół złożony z trzech muzyków,

z których  każdy  jest  multiinstumentalistą.

Niespotykana różnorodność rytmów i melodii.

Mr Folxlide – solowy projekt Mikulasza Bryana:

muzyka  taneczna  inspirowana  rytmami

bluesowymi. Jednoosobowa orkiestra i niezwykle

transowe, nastrojowe dźwięki!

Borsa együttes –  muzycy  z  węgierskiej

miejscowości  Pilicszaba  wykonują  muzykę

węgierską  oraz  mołdawską:  skoczną,  taneczną,

pasterską, idealną na taniec boso wokół ogniska.

Kukavica – błyskawicznie rozwijający się zespół solistek czerpiących z korzeni krajów bałtyckich

i Europy Wschodniej. Słowiańskie zwieńczenie Numinosum Festival 2018.
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Kapela Bursów –  Jacek  Bursa  z  synami  to

prawdziwa kwintesencja energii z regionu Opoczna.

Zespół słynie z tego, że nie potrafi przestać grać.

Janusz  Prusinowski  Kompania –  Awangardowa

formacja  o  charakterystycznym  brzmieniu  i

własnym  języku  improwizacji  melodii  Polski

Centralnej.   Każdy  ze  znamienitych  muzyków

kompanii  ma  ugruntowaną  pozycję  na  polskiej

scenie muzycznej.

Revival –  najnowszy  projekt  muzyka

i nauczyciela  tańców  tradycyjnych,  Piotra

Zgorzelskiego.  Niezwykle  udana  próba

włączenia  w  tradycyjne  brzmienia  nowych

instrumentów, na przykład harfy.

Agregandado –  bardzo wszechstronny zespół

z Torunia,  umiejętnie  spinający  dwa  filary

festiwalu:  muzykę  tradycyjną  polską

i europejską.  Znani  także  z  zamiłowania

do melodii skandynawskich.

Kapela Karuzela –  sześcioosobowy  zespół

wybitnych muzyków prezentujących repertuar

taneczny: zarówno wiejski, jak i miejski.
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WARSZTATY

Festiwal to ogromne możliwości poszerzenia swoich tanecznych horyzontów. Oferujemy

kilkanaście warsztatów poświęcony tradycyjnym tańcom polskim, europejskim i

balfolkowym. Szkolenia dla początkujących i bardziej roztańczonych uczestników

prowadzone są przez doświadczonych i uznanych nauczycieli.

• tańce balfolkowe (Patryk Wernio i Agata Abramowicz)

• tańce bretońskie (Tomasz BreTomek Kowalczyk)

• mazurka francuska (Rafał Kwietniewski)

• wariacje w tańcu parowym (Mikuláš Bryan)

• tańce z regionu Poitou (Christian Pacher)

• tańce polskie (Grzegorz Ajdacki)

• tańce podmiejskie (Piotr Zgorzelski)

• przytupy w tańcach polskich (Grzegorz Ajdacki)

• kujawiaki (Dominik Wóltański)

• tańce morawskie (Mikuláš Bryan)

• tańce węgierskie (Borsa együttes)

• tańce szwedzkie (Dominik Wóltański)

Na uczestników czeka też wiele innych atrakcji:

• spacery z przewodnikiem po KPN

• piknik rodzinny

• wieczory opowieści

• muzyczne jam-session

• zajęcia jogi dla tancerzy

• warsztaty śpiewu
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PROGRAM

6 września 2018 (czwartek)

Uroczyste  otwarcie  Festiwalu  z  poczęstunkiem,  warsztatami  tańca,  trzema  koncertami

i potańcówką z muzyką na żywo.

7 -8 września 2018 (piątek-sobota)

Dwa  dni  wypełnione  warsztatami  tanecznymi  i  koncertami  oraz  codziennym  after-party

z muzyką  na  żywo.  Bloki  warsztatowe  odbywają  się  na  terenie  Skansenu  w  Granicy,

w autentycznej, XIX-wiecznej stodole. Pierwsza część koncertów trwa do północy. Druga część

koncertów odbywa się na terenie słowiańskiej osady Czarci Chutor i przechodzi w after-party

zaplanowane  do  godziny  04:30.  W  sobotę,  równolegle  do  części  warsztatowej,  organizujemy

otwarty  piknik  rodzinny  oraz  spacer  tematyczny  z  przewodnikiem  po  Kampinoskim  Parku

Narodowym.

9 września 2018 (niedziela)

Dzień  przeznaczony  na  zwolnienie  tempa  i  regenerację.  Wydarzenia  rozpocznie  sesja  jogi

dla tancerzy. Następnie odbędą się warsztaty śpiewu białego i spacer z przewodnikiem (rośliny

jadalne lasów i łąk Mazowsza) oraz ostatnia potańcówka. Uroczystym zwieńczeniem festiwalu

będzie koncert zespołu Kukavica. O zachodzie słońca, przy ognisku,  śpiewaczki wykonają pieśni

Słowian i Bałtów.
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HISTORIA FESTIWALU

Numinosum Festival  jest  wydarzeniem kultury  tradycyjnej,  którego  pierwsza  edycja (  Oskar

Kolberg’s Folk Lore Festival)  odbyła się w 2014 r. W ramach obchodów Roku Kolberga projekt

otrzymał  grant  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego (zajął  drugie  miejsce

w konkursie  grantowym).  Festiwal  zgromadził  ponad  1500  osób,  które  uczestniczyły

w wydarzeniach  odbywających  się  równocześnie  w  Państwowym  Muzeum  Etnograficznym,

Teatrze Scena-Prezentacje,  Klubie „Stodoła”, Centrum na Pięknej oraz w Warowni „Jomsborg”

w Warszawie.  Wydarzenie  było  objęte  patronatem  m.in.  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego, Ambasadorów Francji,  Królestwa Niderlandów, Belgii  oraz Niemiec,  Prezydenta

m. st. Warszawy. Festiwal wzbudził duże zainteresowanie medialne.

Edycje  2015-2016  odbywały  się  w  Centrum  na  Pięknej  w  Warszawie.  Przez  4  lata  festiwal

zgromadził stałe grono odbiorców w Polsce i za granicą.

W 2017 r. Numinosum Festival po raz pierwszy odbył się na terenie Kampinoskiego Parku

Narodowego, w Skansenie Budownictwa Puszczańskiego w Granicy. Dzięki tej współpracy udało

się tchnąć nowe życie w historyczne budynki muzeum i zapewnić uczestnikom niepowtarzalne 
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przeżycia w łączności z naturą i tradycją. Trwający 4 dni (31.08-03.09.2017 r.) festiwal zgromadził

kilkuset uczestników. O skali wydarzenia świadczy około 50 artystów, którzy zagrali 23 koncerty

i  przeprowadzili  18  warsztatów.  Poza  częścią  oficjalną  goście  jedli,  nocowali  i  bawili  się

na codziennych after-party z muzyką na żywo w położonym nieopodal Czarcim Chutorze.

O ORGANIZATORZE 

Fundacja  Ochrony  Krajobrazu  i  Promocji  Regionów  „NUMINOSUM” powstała  w  2011  r.

z inicjatywy  historyka  i  etnologa  dr.  Wojciecha  Bedyńskiego  oraz  muzykologa  i  folklorysty

Remigiusza Mazura-Hanaja. Podstawowym  celem statutowym Fundacji jest promocja kultury

polskiej  w jej  zróżnicowaniu regionalnym oraz podkreślanie  jej  związków z  krajobrazem,

będącym  niejako  namacalnym  archiwum  tradycji.  Do  tej  pory  Fundacja  zrealizowała

m.in. następujące projekty: 

Akademia  Muzyków  Wędrownych  w  Narolu.  Projekt  realizowany  w  latach  2012-2013  r.

Druga edycja współfinansowana była z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

oraz MKiDN.

Visegrad Landscape Map (obecnie: Open Landscape Map). Projekt realizowany w latach 2011-

2013  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  „Dom  Tańca”  oraz  zagranicznymi  ośrodkami

uniwersyteckimi (grant strategiczny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego). 
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Dawna stacja  kolejowa w Sanoku. Fundacja,  w porozumieniu z  Miastem Sanok,  podjęła  się

zorganizowania programu kulturalnego w budynku starego dworca.  Będzie się  tam  mieściła

galeria sztuki regionalnej.

Chata Numinosum. Fiński domek zlokalizowany na

terenie  Osiedla  Jazdów  (Warszawa).  Fundacja

zajmuje się rewitalizacją przestrzeni, która służyć ma

za  miejsce  spotkań  ludzi  i  idei  oraz  popularyzacji

kultury  tradycyjnej.  W  Chacie  odbywać  się  będą

potańcówki,  warsztaty  tańca  i  śpiewu,  wieczory

opowiadań, spotkania podróżnicze i wiele innych.

PARTNERZY WYDARZENIA

Staramy się o patronaty: Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa
Kultury i dziedzictwa narodowego, Ambasady Francji, Instytutu Słowackiego, Ambasady Węgier,
Ambasady  Czech,  Ambasady  Szwecji,  Instytutu  Francuskiego,  Czeskiego  Centrum,  Instytutu
Muzyki i Tańca, Gminy Kampinos i innych.
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