
INFORMACJA PRASOWA – ŚWIĘTO MUZYKI W TORUNIU (21.06.2007) 

 

Informacja dotyczy pierwszej edycji Święta Muzyki w Toruniu, które odbędzie się 21 czerwca 2007 roku w 

godzinach 18 – 22 w przestrzeni Starego Miasta. 

 

Co to jest Święto Muzyki?  

 

Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique) to cykliczna impreza odbywająca 

się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata. Zainicjowana 

przez Jack Lang'a, ówczesnego ministra kultury Francji, impreza miała 

swoją premierę nad Sekwaną 21 czerwca 1982 roku. Wówczas to, w 

nagłośnionym medialnie wystąpieniu, zaprosił on wszystkich Francuzów do wyjścia z muzyką w przestrzeń 

publiczną. Święto to, organizowane początkowo tylko we Francji, stało się dziś znaczącym, europejskim 

wydarzeniem artystycznym. Każdego roku instytucje muzyczne - Filharmonie, Opery, Teatry Muzyczne, szkoły 

muzyczne, kluby muzyczne, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie jak również prywatne 

osoby na całym świecie, organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty („Muzyka wszędzie, koncert 

nigdzie”). 

Oryginalna nazwa w języku francuskim, "Fête de la Musique" (czyt.: [fet dela mjuzik]) jest grą słów, 

homofonem wyrażenia "Faites de la musique!" (pl. Róbcie muzykę!), które stało się przewodnim zawołaniem 

do uczestnictwa w imprezie. 

Muzyka jest tu motywem uniwersalnym łączącym ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, religii i 

statusie społecznym. Dziś Święto Muzyki jest już wydarzeniem międzynarodowym, obchodzonym w ponad 300 

miastach, 100 krajach i na 5 kontynentach. Wydarzenie to stało się pierwszym wydarzeniem muzycznym o 

zasięgu światowym. Dzień 21 czerwca jest jednym z dwóch dni w roku we Francji (poza 31 grudnia), w którym 

nie obowiązuje "cisza nocna", a muzycy mogą występować spontanicznie na ulicy nie będąc niepokojonymi 

przez sąsiadów. Święto z założenia jest impreza plenerową, która odbywa się w każdym możliwym miejscu 

danego miasta (ulice, deptaki, parki, korytarze, podwórza, bramy itp.), lecz nie wyklucza również miejsc 

zamkniętych (niesprzyjająca pogoda, cisza nocna itp..), jeśli respektują one zasadę wolnego i nieograniczonego 

wstępu. Święto jest też okazją do otwarcia dla muzyki miejsc, w których z reguły nie jest wykonywana „na 

żywo” (muzea, szpitale, więzienia, urzędy..). 

Wydarzenie to różni się w zasadniczy sposób od innych imprez kulturalno-muzycznych (koncertów, festiwali 

itp..). Jest ona bowiem otwartym zaproszeniem wszystkich osób uprawiających muzykę w danej społeczności 

do wspólnego uczestnictwa i tworzenia obrazu Święta. Skierowana jest zarówno do amatorów jak i tych 

zajmujących się muzyką zawodowo. Nawołuje do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej 

danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. 

Publiczności daje natomiast okazję do nieodpłatnego i swobodnego obcowania z różnorodnymi stylami 

muzycznymi uprawianymi w danej społeczności (muzyka klasyczna, jazz, rock, poezja śpiewana, chór, 

muzyka elektroniczna, Etno itd..). Siłą Święta Muzyki jest to, że nie ma ona jednego epicentrum, ale powstaje 

w wielu miejscach (tzw. punkty muzyczne) na zasadzie ruchu społecznego i współpracy obywateli 

(muzyków, publiczności i koordynatorów), z których każdy dokłada swoją ‘cegiełkę’ powodując efekt synergii. 

Odbywa się na zasadzie niekomercyjnej, tj. bez sponsora komercyjnego. Z drugiej strony, nie tworzy nowego 

ośrodka kultury czy instytucji, ale aktywizuje i jednoczy wszystkie, istniejące w danej społeczności ośrodki 

muzyki, w danym czasie i miejscu, na rzecz wspólnego celu. 

To wszystko czyni Święto Muzyki wielkim ruchem społecznym danej społeczności niejako "dla siebie".



Święto Muzyki w Toruniu 

 

Dziś, Święto Muzyki Polsce nie odbywa się nigdzie ani w formie ani w 

charakterze, w jakich to zostało opisane na początku idei. Święto powinno 

być imprezą cykliczną, tworzoną przez daną społeczność na zasadzie 

powszechnego ruchu, o charakterze niekomercyjnym, aktywizującym lokalne 

środowiska muzyczne i obejmującym swym zasięgiem szeroko rozumianą 

przestrzeń publiczną. W tym rozumieniu, Święto Muzyki w Toruniu ma 

szanse stać się pierwszą taką inicjatywą w Polsce. 

Kiedy: 

Pierwsza edycja Święta Muzyki w Toruniu, podobnie jak na całym świecie, 

odbędzie się 21 czerwca. Oficjalny start został wstępnie zaplanowany na godzinę 18.00, ale 

imprezy w poszczególnych miejscach mogą rozpoczynać się wcześniej lub później. Granie w przestrzeni 

publicznej dozwolone jest "oficjalnie" do godziny 22.00 (cisza nocna). 

Gdzie 

Toruń, obszar Starego Miasta („Starówki”) ograniczony ulicami: Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego, 

Leona Szumana, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski. 

Aktualne rozmieszczenie punktów muzycznych na mapie: http://swietomuzyki.wikidot.com/mapa-torun 

Co: 

Wiele miejsc Starego Miasta zorganizowanych na zasadzie "punktów muzycznych" (nie scen 

koncertowych); na otwartym powietrzu (ulica, park, brama, podwórze, korytarz, balkon itd..) lub w 

miejscach, w których muzyka na co dzień nie rozbrzmiewa (muzeum, szkoła, urząd, szpital, więzienie, 

biblioteka itd..). Każda ze stron zajmuje się własnym punktem w zakresie organizacji sprzętu, muzyków i 

repertuaru. Program, ze względu na otwarty i spontaniczny charakter wydarzenia, jest orientacyjny, a 

nie zamknięty i ostateczny. Aktualny program znajduje się pod adresem: 

http://swietomuzyki.wikidot.com/program 

Organizatorzy: 

Święto Muzyki tworzą wszyscy: miejsca-instytucje kulturalno-muzyczne, muzycy, właściciele miejsc na 

Starym Mieście, organy władzy lokalnej oraz ekipa organizacyjno-koordynująca. Inicjatorami idei Święta 

Muzyki w Toruniu są Maciej Czubak i Mateusz Jagielski. W grupie koordynującej Święto Muzyki w 

Toruniu znajdują się ponadto: Anna Barańska, Magdalena Kamińska i Marta Ozdarska. Osoby te 

działają na zasadzie społecznej i nie posiadają własnego budżetu, a niezbędne koszty organizacyjno-

promocyjne pokrywa partner: Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia. 

Kontakt i więcej informacji: 

Email: mailto:swietomuzyki@gmail.com- skrzynka pocztowa Święta Muzyki w Toruniu 

Kontakt telefoniczny z ekipą koordynującą: 

Maciej - 790.229.452 (sprawy ogólne); Mateusz - 668.950.696 (sprawy ogólne); Ania - 609.069.815 

(koordynacja punktu informacyjno-edukacyjnego + koordynacja międzynarodowa); Magda - 506.500.250 

(koordynacja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych); Marta - 505.170.513 (koordynacja ze 

środowiskiem kościelnym) 

 

http://swietomuzyki.wikidot.com - oficjalna strona Święta Muzyki w Toruniu 

http://fetedelamusique.culture.fr - oficjalna światowa strona Święta Muzyki 
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