
Szanowni Państwo! 
Pragnę zaprosić dziecięce i młodzieżowe zespoły działające w Państwa instytucji do udziału w 47. 
Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2020, który odbędzie się 
w terminie od 9 do 19 lipca w Kielcach. 

  
Trwa nabór w kategoriach: 
 muzyka/wokal 

 taniec 
 folklor 
 orkiestry dęte 
 teatr 

  
Regulaminy poszczególnych kategorii artystycznych znajdą Państwo na naszej stronie: 
https://www.wiatraczek.pl/regulaminy-pl/ 

  
W programie Festiwalu znajdują się: 
 Przeglądy Konkursowe; 

 Warsztaty Artystyczne; 

 Koncert powitalny „Gospodarze-Gościom” w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach; 

 Koncert Galowy Laureatów w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach z retransmisją w telewizji 
ogólnopolskiej; 

 Koncerty na Rynku w Kielcach; 
  
Wydarzenia Towarzyszące: 

 Korowód Festiwalowy ulicami miasta; 

 Największy Zespół ROCKowy; 

 Młodzi Dobrze ROCKujący – oferta dla młodych muzyków rockowych; 

 Festiwalowe Biuro Turystyczne – oferta animacji czasu wolnego – wycieczki i gry miejskie dla 
uczestników Festiwalu; 

 Miasteczko Festiwalowe – oferta animacja czasu wolnego – strefa relaksu i zabawy dla 
uczestników Festiwalu; 

  
Nasi instruktorzy artystyczni, to m.in: 

  
TANIEC 

 Tomasz Rowiński – szef konsultantów tanecznych 

 dr Zofia Czechlewska 

 Monika Wielińska 

 Anna Budnicka 

 Mariusz Jasuwienas 

 Jan Paweł Kuryło – Nowy York (USA) 

  
MUZYKA/WOKAL 

 Andrzej Wolski – szef konsultantów muzycznych 

 dr Katarzyna Lisowska 

 Samuela Modzelewska 

 Aleksandra Lipińska 

 dr Jerzy Szczyrba 

 Phillip Brandon – Los Angeles (USA) 

  

https://www.wiatraczek.pl/regulaminy-pl/


FOLKLOR 

 dr Zofia Czechlewska 

  
TEATR 

 Arkadiusz Szostak Sr 

  
Festiwal Harcerski nie jest wydarzeniem skierowanym wyłącznie do harcerzy – każdego roku gościmy 
dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, muzyczne, folklorystyczne działające w instytucjach 
kultury oraz jednostkach oświatowych. Nie jest to także wydarzenie o lokalnym zasięgu – każdego 
roku do Kielc przyjeżdżają młodzi artyści z krajów ościennych, a także z tak odległych jak Kanada, 
Stany Zjednoczone, Turcja, Armenia czy Oman. 
  
Kielecki Festiwal, popularnie nazywany „Wiatraczkiem” to wyjątkowe wydarzenie. W programie 
znajdują się przeglądy oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych pedagogów i 
instruktorów artystycznych. W trakcie Festiwalu odbywają się liczne koncerty na kieleckim Rynku, 
które stanową wspaniałą możliwość prezentacji swoich umiejętności, a także dwa 
interdyscyplinarne widowiska artystyczne realizowane w Amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach dla 
publiczności liczącej 5000 osób. 
  
Uczestnicy Festiwalu mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących – warsztatach oraz 
eventach w przestrzeni miejskiej Kielc i miasteczku festiwalowym. 
  
Więcej informacji znajdą Państwo na profilu: https://www.facebook.com/HFKMS  
Na naszej stronie: https://www.wiatraczek.pl oraz w załączonym materiale.  
Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszego kanału w serwisie YouTube, gdzie znajdą Państwo filmy z 
poprzednich edycji Festiwalu: http://video.wiatraczek.pl  
Zapraszam także do festiwalowej galerii zdjęć: http://foto.wiatraczek.pl  
  
Zachęcam także do osobistego kontaktowania się z nami oraz zadawania pytań. 
Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2020 roku! 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Serdecznie zapraszamy do Kielc! 
  
hm. Arkadiusz Szostak 
Dyrektor Artystyczny MHFKMS 
ZHP Chorągiew Kielecka 
25-811 Kielce, ul. Pańska 1A 
tel./fax 41 344 65 55 
kom. 789 444 998 
arek.szostak@kielecka.zhp.pl 
https://www.kielecka.zhp.pl  
https://www.wiatraczek.pl  
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