
Program działalności

Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”

na lata 2020 – 2026

Program działalności  Lęborskiego Centrum Kultury  „Fregata”  na lata  2020 –
2026 opiera się o cele wyznaczone w poniższych punktach:

1. Zaspokajanie  i  rozpoznawanie  potrzeb  oraz  zainteresowań
kulturalnych  społeczności  miasta  poprzez  organizację  koncertów,
występów,  spektakli  teatralnych,  wystaw,  spotkań  o  charakterze
kulturalnym,  wernisaży  i  warsztatów.  Koncerty  i  wydarzenie  sceniczne
będą  zaspokajały  zróżnicowane  gusta  mieszkańców  Lęborka.  Lokalne
grupy  artystyczne  będą  mogły  liczyć  na  wsparcie  swoich  inicjatyw  w
sferze działań kulturalnych.

2. Prowadzenie  działalności  kinowej  w  ramach  kina  „Fregata”  w
oparciu o bieżące trendy i kierunki związane z tworzeniem repertuaru i w
odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Lęborka, którzy stanowią większość
klientów kina. Repertuar kina będzie opierał się o najbardziej oczekiwane
przez  publiczność  premiery  filmowe.  W  okresie  ferii  zimowych  oraz
wakacji  będą organizowane seanse  przedpołudniowe dla  najmłodszych.
Ścisła  współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Filmowców  Polskich  w  temacie
współorganizacji bezpłatnych pokazów filmowych dla dzieci. Korzystanie z
możliwości  organizacji  replik  Festiwalu  Filmów  Fabularnych  w  Gdyni.
Kontynuacja działań związanych z pokazami kina plenerowego w okresie
letnim.

   3.  Realizacja  i  prezentacja  projektów  artystycznych  lokalnych  twórców
poprzez wsparcie i promowanie ich dokonań za szczególnym naciskiem na
promocję twórców regionalnych.

4.  Organizowanie  zespołowego i  indywidualnego uczestnictwa w kulturze
poprzez  prowadzenie  Teatru  Tańca,  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Ziemia
Lęborska”,  Zespołu  Regionalnego  „Frantówka”,  Orkiestry  Dętej,  Szkoły
Perkusji,  Grupy  Perkusyjnej  „Tremolo”,  Szkoły  Gitary,  Szkoły  Wokalu,
Teatru Tańca „Junior” i Lęborskiego Klubu Fotograficznego. W latach 2020
– 2026 przewiduje się powstanie i rozwój sekcji aktorsko-teatralnej.



5.  Stwarzanie  warunków  do  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego
poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń twórców oraz formalnych i
nieformalnych grup artystycznych z terenu Lęborka.

6.   Współorganizacja i  wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw
kulturalnych między innymi takich jak Lęborskie Dni Jakubowe, Przegląd
Jasełek,  Pomorski  Festiwal  Piosenki  Zimowej,  Pomorski  Przegląd Kolęd
Kaszubskich  czy  planowany  w  latach  następnych  przegląd  grup
muzycznych.

7.   Prowadzenie  działalności  informacyjno  –  promocyjnej  na  podstawie
Centrum  Informacji  Turystycznej  „Brama  Kaszubskiego  Pierścienia”.
Prowadzenie  centrum  informacji  turystycznej  powiązane  będzie  z
organizowaniem  na  terenie  obiektu  działalności  wystawienniczej  oraz
warsztatowej.  CIT  będzie  również  udostępniany  lokalnym
stowarzyszeniom oraz grupom artystycznym jako baza ich działalności.

8.   Prowadzenie  projektu  „Stacja  Kultura”  poprzez  udostępnianiu  dla
lokalnych artystów, grup i stowarzyszeń pomieszczeń w budynku dworca
PKP w Lęborku. Baza lokalowa Stacji Kultura jest podstawą działalności
kilkunastu  grup  i  podmiotów  oraz  będzie  służyła  jako  miejsce  dla
wydarzeń, koncertów czy wernisaży o charakterze kameralnym.

9. Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” będzie podejmowało inne działania,
wynikające  z  potrzeb  środowiska  twórców  i  popularyzatorów  kultury,
mieszkańców oraz z polityki  w zakresie promocji i  kultury wyznaczanej
przez organy Gminy Miasta Lęborka.

10. Środki  niezbędne  do  przeprowadzenia  powyższych  założeń  będą
uzyskiwane w głównej mierze poprzez:

- wpływy ze sprzedaży biletów na seanse oraz imprezy biletowane

- dotacje organizatora

-  wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-  wpływy z prowadzonej działalności

- środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych

- środki pozyskiwane od sponsorów


