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Program działania Braniewskiego Centrum Kultury
im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
I. Misja
Współtworzenie, rozwijanie i krzewienie kultury wśród lokalnej społeczności, zaspokajanie
potrzeb, umiejętności, pasji i talentów, kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa
społeczeństwa w kulturze.
II. Cel
• tworzenie warunków, które zaspokoją najważniejsze potrzeby kulturalne i artystyczne
mieszkańców Miasta Braniewa,
• stworzenie Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
najważniejszym kulturowo miejscem w mieście oraz miejscem, który zaistnieje w regionie
jako centrum kultury Warmii i Mazur,
• stworzenie oferty programowej elastycznej, atrakcyjnej i otwartej na nowe inicjatywy,
tematy
i trendy kulturowe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, analizę
zapotrzebowania oraz nowe pomysły.
• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Braniewskiego Centrum Kultury im.
Tadeusza Kopacza w Braniewie poprzez rozwijanie współpracy, integrację środowisk
kulturalnych z pobliskimi miastami jak i wspieranie się i działanie na rzecz kultury naszego
regionu z pobliskim miastami,
• wykreowanie wizerunku Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza jako
instytucji nowoczesnej i innowacyjnej posiadającej wykwalifikowaną kadrę,
• zróżnicowanie źródeł finansowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
zamierzeń programowych.
III . Działalność programowa:
1) Realizacja zadań statutowych.
2) Krzewienie tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.
3) Propagowanie różnych form kultury poprzez:
- spotkania autorskie,
- spotkania twórcze,
- spotkania muzyczne,
- wystawy, wernisaże.
4) Organizowanie i prowadzenie sekcji edukacyjnych i artystycznych w zależności od
rozpoznanych potrzeb:
- muzyka,
- taniec,
- nauka gry na instrumencie,
- teatr,
- malarstwo,
- modelarstwo,
- rzeźbiarstwo,
- grupa wokalna.

5) Wprowadzenie i realizacja nowych zajęć w zależności od rozpoznanych potrzeb:
- kursy tańca towarzyskiego dla nowożeńców,
- szkoła tańca towarzyskiego dla początkujących,
- zajęcia z ruchu i muzyki ( np. zumba ),
- zajęcia śpiewu i gry na instrumentach ze znanym kompozytorem,
- zajęcia z realizacji dźwięku,
- zajęcia z fotografii,
- zajęcia artystyczne z malarstwa,
- zajęcia z zakresu projektowania mody.
6) Organizowanie imprez plenerowych.
7) Organizowanie konkursów m.in. konkurs talentów muzycznych „Kryształowa gwiazda”,
„Festiwal muzyki rozrywkowej”.
8) Organizowanie imprez kulturalnych w tym:
a) Stałe imprezy cykliczne wynikające z lokalnych tradycji m.in. :
- Dzień kobiet,
- Dni Braniewa,
- Dzień Dziecka,
- Walentynki,
- inauguracja roku kulturalnego.
b) Imprezy w cyklach miesięcznych, kwartalnych i rocznych m.in.:
- zajęcia feryjne, wakacyjne,
- wycieczki,
- koncerty wakacyjne,
- koncerty muzyki poważnej,
- cykliczne przeglądy twórczości amatorskich teatrów,
- przegląd amatorskich zespołów ludowych z Warmii i Mazur,
- „Wigilijne pastorałki i kolędy” – spotkania nauczycieli i uczniów braniewskich szkół.
c) Impreza nowego pomysłu „ Wybory Miss Polski Ziemi Braniewskiej”, przegląd
regionalnych kabaretów i stand up' ów młodego pokolenia „Kabareton life”.
9) Współorganizacja imprez.
10) Działalność dużej sceny – spektakle, występy artystów, kabarety.
11) „Braniewska Scena Inicjatyw Artystycznych” – propozycja dla utalentowanych.
12) Kino:
a) projekcje filmów,
b) projekcje tematyczne,
c) projekcje dla szkół przy współpracy ze szkołami.
13) Współpraca środowisk kulturalnych z pobliskimi miastami.
14)Rozszerzenie działań promocyjnych instytucji m.in. poprzez aktualizację strony
internetowej, promocja organizowanych wydarzeń wśród lokalnej społeczności, promocja
działań kulturalno-rozrywkowych na portalach internetowych, społecznościowych.
15) Większe wykorzystanie amfiteatru miejskiego i jego infrastruktury na cele kulturalne.

