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Szanowna Pani Prezes,
Mamy przyjemność poinformować, że Zarząd International Society for the Performing Arts przyznał
Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego organizację Kongresu ISPA, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1722 czerwca 2013 roku.
International Society for the Performing Arts (www.ispa.org) to założona w 1949 r. w Nowym Jorku organizacja
non-profit zrzeszająca liderów i menadżerów kultury oraz instytucje zajmujące się teatrem, tańcem i muzyką z
ponad 40 krajów, m.in.: Sydney Opera House, Tokyo Metropolitan Theatre, Lincoln Center for the Performing Arts,
The Kennedy Center, The Concertgebouw, Hong Kong Arts Festival, The Esplanade – Singapore, Narodowe Forum
Muzyki.
Kongres ISPA we Wrocławiu o temacie przewodnim ‘The Next Chapter’ to okazja, by podczas sesji, dyskusji
panelowych i różnorodnych spotkań networkingowych zastanowić się nad ostatnimi zmianami w dziedzinie sztuk
performatywnych oraz ich przyszłością zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na całym świecie. Oprócz
tego pragniemy zaprosić artystów i menadżerów do przedstawienia uczestnikom kongresu swoich projektów
artystycznych

podczas

specjalnej

sesji

‘Pitch

New

Works’

(aplikacje

do

4

kwietnia:

http://www.ispa.org/?pitch), a także do udziału w targach branżowych ‘ProEx’.
Nieodzowną częścią każdego czerwcowego Kongresu ISPA jest również Akademia ISPA, czyli dwudniowe
szkolenie skierowane do młodych menadżerów kultury prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów
z dziedziny sztuk performatywnych, m.in. członków ISPA (17-18.06.2013).
Patronat nad Kongresem ISPA we Wrocławiu objęli już: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Bogdan
Zdrojewski, Prezydent Miasta Wrocławia, p. Rafał Dutkiewicz, Wojewoda Dolnośląski, p. Aleksander Marek Skorupa
oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Rafał Jurkowlaniec. Do współpracy zaprosiliśmy również Konsulat
Generalny RP oraz Instytut Polski w Nowym Jorku. Wybór miejsca kongresu był jednym z istotnych punktów
aplikacji Wrocławia w ramach starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
W związku z powyższym zwracamy się z zaproszeniem do wspólnej promocji Kongresu ISPA we Wrocławiu.
Państwa zaangażowanie z pewnością przyczyni się do sukcesu tego istotnego przedsięwzięcia o międzynarodowym
zasięgu. Będziemy bardzo wdzięczni za pozytywną odpowiedź oraz współpracę w zakresie dystrybucji informacji
na temat wrocławskiego Kongresu International Society for the Performing Arts. Z radością przyjmiemy również
wiadomość o Państwa udziale w Kongresie.
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