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Arena Festival film & music  
Serdecznie witamy!
Arena Festival film & music to najmłodszy festiwal muzyki filmowej w Polsce. Jego 
pierwsza edycja w 2017 roku spotkała się ze znakomitym odbiorem publiczności. 
Trzech koncertów festiwalowych wysłuchało ponad 3,5 tysiąca miłośników muzyki fil-
mowej. Podczas drugiej edycji wydarzenie przyciągnęło prawie 4,8 tysiąca fanów tego 
gatunku muzyki. Tegoroczny festiwal odbywa się w dniach 28-30 czerwca w Centrum 
Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. 

Głównym patronem honorowym 3. edycji Arena Festival film & music jest marszałek 
województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Patronami honorowymi 
są:  starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski, burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak oraz 
wójt Ostródy Bogusław Fijas.

Organizatorami festiwalu są dwie instytucje kultury województwa: Warmińsko-Mazur-
ska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie oraz Centrum Edukacji i Inicja-
tyw Kulturalnych w Olsztynie (CEiIK).

Założeniem pomysłodawcy festiwalu muzyki filmowej w osobie Piotra Sułkowskiego, 
dyrektora Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, jest, by festiwal stał się muzyczną wizy-
tówką północno-wschodniej Polski, będąc zarazem wakacyjnym preludium dla tury-
stów odwiedzających w tym czasie Warmię i Mazury. 

Festiwalowe miasto, Ostróda, nazywane Perłą Mazur, oferuje miejsca zapewniające 
kontakt z nieskażoną naturą, idealne do relaksu wypoczynku i ucieczki od wielko-
miejskiego zgiełku. Tu rozpoczyna się trasa unikatowego w skali światowej Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego. Atrakcyjne położenie przy trasie S7 Centrum Targowo-Konfe-
rencyjnego Expo Mazury, partnera strategicznego festiwalu, gwarantuje dobry dojazd 
na festiwalowe koncerty od strony Warszawy, Gdańska i Olsztyna.

Festiwal powstaje przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Funduszem Filmowym, 
promując twórczość wspieraną przez Fundusz. 

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Piotr Sułkowski – dyrektor naczelny i artystycz-
ny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Dyrektorem organizacyjnym jest Jarosław Ko-
walski – zastępca dyrektora CEiIK. 



3. edycja Arena Festival  
film & music 2019
Już po raz trzeci Ostróda będzie miejscem spotkań fanów muzyki filmo-
wej, wykonawców i znakomitych twórców gatunku. 3. Arena Festiwal film 
& music odwiedzą m.in. kompozytorzy Henryk Kuźniak, Antoni Komasa-
-Łazarkiewicz i reżyser Filip Bajon. Między 28 a 30 czerwca sale Centrum 
Targowo-Konferencyjnego Expo Mazury, przypominające do złudzenia 
plan filmowy, zamienią się w wielką scenę!  
Festiwal zainaugurują w piątek, 28 czerwca, filmowe piosenki. Na 
przestrzeni ostatnich niemal 100 lat stanowią one nieodłączny ele-
ment ścieżki dźwiękowej, nie tylko w przypadku filmów muzycznych. 
Piosenka stała się częścią dialogu, motywem przewodnim, bardzo 
często motorem promocji produkcji filmowej, ale przede wszyst-
kim nośnikiem emocji. Filmowe piosenki mają bardzo bogate  
i różnorodne życiorysy. Część z tych, które pamiętamy najbardziej, 
powstała specjalnie dla kina, a inne, napisane wcześniej dla mu-
zyki rozrywkowej, umiejętnie w filmy wpleciono, aby wzmoc-
nić wydźwięk opowieści. Mistrzem wykorzystywania piosenek 
w swoich obrazach jest bez wątpienia Quentin Tarantino. Ale  
i w Polsce nie brakuje twórców, którym piosenka zawdzięcza 
swoje długie, pozafilmowe życie. Jednym z nich jest nieoce-
niony kompozytor Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, którego 
utworów również posłuchamy podczas pierwszego koncertu 
festiwalu. Nie zabraknie też światowych przebojów z filmów 
Dziennik Bridget Jones czy Armagedon. Wyjątkowi będą soli-
ści koncertu – usłyszymy uwielbiane męskie trio Tre Voci, na 
co dzień wykonujące przeboje operowe i musicalowe, ale 
nie obcy jest tym trzem młodym, fantastycznym tenorom 
także filmowy repertuar. Towarzyszyć im będzie orkiestra 
symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dy-
rekcją Piotra Sułkowskiego. 

Dzień później bajka w roli głównej. Gatunek, który roz-
miękcza serca nie tylko najmłodszej publiczności. Naj-
piękniejsze filmowe bajki świata zawsze miały genialną 
muzykę, a jej twórcy, jak chociażby kompozytor Alan 
Menken, to artyści dosłownie obsypani Oscarami. Wie-
le z piosenek, napisanych dla filmów Disneya, Pixara, 
innych wytwórni filmowych, ale i polskich produkcji, 
to utwory, na których wychowało się kilka pokoleń. 



Nic dziwnego, że właśnie ta muzyka doskonale przemawia nie tylko do tej najmłod-
szej, ale i starszej publiczności. Koncerty familijne to jeden ze stałych punktów progra-
mu festiwalu Arena film & music. Nie wyobrażamy sobie, aby nie prezentować muzyki 
filmowej na żywo małym widzom, wierząc, że kształtujemy ich gust i wrażliwość. Na 
scenie pojawi się, jak z bajki, Aurelia Luśnia z zespołem, której filmowy repertuar towa-
rzyszy od dawna – mogliśmy słuchać jej także w kinie. Artystka ceniona jest również za 
niezwykłą relację z najmłodszą widownią. Na scenie oprócz niej wystąpią oczywiście 
warmińsko-mazurscy filharmonicy. 

Finałowy dzień wydarzenia, filmowa muzyka świata z udziałem fantastycznych polskich 
filmowców. Do Ostródy przyjedzie znakomity reżyser, autor docenionego na ostatnim 
festiwalu w Gdyni Kamerdynera Filip Bajon. Za muzykę do tego obrazu oraz za muzykę 
do doskonałego horroru Wilkołak w Gdyni nagrodę dostał Antoni Komasa-Łazarkie-
wicz, którego Ostróda także będzie gościć. Ten młody kompozytor, na stałe mieszkający  
i pracujący w Berlinie, jest dziś jednym z najważniejszych twórców muzyki filmowej 
w polskim i europejskim kinie. Na stałe pracuje z Agnieszką Holland, której filmy do-
cenia światowa krytyka i publiczność. Wspaniale zapowiada się również spotkanie  
z legendą gatunku, wybitnym kompozytorem Henrykiem Kuźniakiem, jednym z nie-
kwestionowanych mistrzów polskiego kina. Jego tematy do filmów Juliusza Machul-
skiego Vabank czy Seksmisja widzowie znają doskonale, a sam artysta obdarzony jest 
poczuciem humoru i wielkim wdziękiem, jego opowieści można słuchać godzinami. 

W finałowy wieczór filharmoników warmińsko-mazurskich poprowadzi dyrektor festi-
walu i jego pomysłodawca Piotr Sułkowski. 

                                                                                                                 Magdalena Miśka-Jackowska



www.arenafestival.pl

Program 3. edycji  
Arena Festival  
film & music 2019
28 czerwca 2019
godz. 10.00-16.00
Warsztaty miniform dokumentalnych organizowane wspólnie  
z Fundacją Film Spring Open Sławomira Idziaka – warsztaty popro-
wadzi Kobas Laksa – reżyser, autor filmów i teledysków, artysta sztuk 
wizualnych;

Wystawa aut, które „zagrały” w filmach –  klasycznajazda.pl;

Transplantologia bez tajemnic – spotkanie z lekarzami, przedsta-
wicielami Poltransplantu i DKMS, poświęcone edukacji związanej  
z transplantologią, przeszczepami i na temat wyrażania zgód; 

godz. 18.20
Wernisaż wystawy rysunków autorstwa Bartka Niewiadom-
skiego, przedstawiających gwiazdy filmu i muzyki;

godz. 19.00, miejsce: Expo Mazury, hala nr 3
inauguracja Festiwalu
Koncert pt. FILMOWE PIOSENKI w wykonaniu wybitnych 
tenorów – zespołu TreVoci oraz orkiestry symfonicznej Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkow-
skiego. Koncert zakończy się około godz. 21.30;

Ekspozycja MICHELIN SA,  hala Expo.

29 czerwca 2019
godz. 10.00-16.00
Warsztaty miniform dokumentalnych organizowa-
ne wspólnie z Fundacją Film Spring Open Sławo-
mira Idziaka – warsztaty poprowadzi Marcin Randall 
Nowakowski – znany youtuber, specjalista w zakresie 
efektów wizualnych;



godz. 18.00, miejsce: Expo Mazury, hala nr 3
Koncert pt. JAK Z BAJKI – bajkowa i familijna muzyka filmowa w wykonaniu orkie-
stry symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie pod dyrekcją Piotra 
Sułkowskiego i z udziałem utalentowanej solistki – Aurelii Luśni. Koncert zakończy się 
około godz. 21.30.

Wystawa aut, które „zagrały” w filmach –  klasycznajazda.pl;

Transplantologia bez tajemnic – spotkanie z lekarzami przedstawicielami,  
Poltransplantu i DKMS, poświęcone edukacji związanej z transplantologią,  
przeszczepami i na temat wyrażania zgód; 

Wystawa rysunków autorstwa Bartka Niewiadomskiego, przedstawiających gwiazdy 
filmu i muzyki;

Ekspozycja MICHELIN SA,  hala Expo. 

30 czerwca 2019
godz. 10.00-13.00
Warsztaty mini form dokumentalnych organizowane wspólnie z Fundacją Film 
Spring Open – Sławomira Idziaka – warsztaty poprowadzi Marcin Randall Nowakow-
ski – znany Youtuber, specjalista efektów wizualnych.

godz. 19.00, miejsce: Expo Mazury, hala nr 3 
koncert pt. ŚWIATOWA MUZYKA FILMOWA – koncert finałowy Arena Festival Film & 
Music podczas którego będziemy mogli posłuchać muzyki m.in. z obsypanego nagro-
dami filmu Kamerdyner oraz przywitać się z twórcami filmu, reżyserem Filipem Bajonem 
oraz kompozytorem Antonim Komasą-Łazarkiewiczem, nagrodzonym na ostatnim fe-
stiwalu w Gdyni za muzykę do Kamerdynera i filmu Wilkołak. 

Wystawa aut, które „zagrały” w filmach –  klasycznajazda.pl.

Transplantologia bez tajemnic – spotkanie z lekarzami przedstawicielami,  
Poltransplantu i DKMS, poświęcone edukacji związanej z transplantologią,  
przeszczepami i na temat wyrażania zgód; 
 
Ekspozycja MICHELIN S.A.,  hala Expo.
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Goście Arena Festival film & music

Wybitny kompozytor, znany m.in. z muzyki do filmów Va-
bank i Seksmisja. Profesor zwyczajny w obszarze sztuki.
Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim 
(1954-1959). Uzupełnienie studiów w Konserwatorium Pa-
ryskim w latach 1968-1969 u Pierre’a Schaeffera – w „classe 
de musique fondamentale et appliquee a l’audiovisuel” – w 
ramach otrzymanego stypendium francuskiego rządu. W 
tym samym czasie staż w Groupe de recherches musicales u 
François Bayle’a i Schaeffera.

Autor unikalnego testu filmowego na badanie percepcji audiowizualnej pt. Wariacje ob-
razu i dźwięku (La vie, la mort, l’espoir) zrealizowanego w Paryżu w 1969 roku.
Twórca muzyki do ponad 150 filmów: animowanych, dokumentalnych, fabularnych i se-
riali tv, między innymi: Vabank, Vabank II, Seksmisja, Sukces, Parada oszustów, Na kłopoty 
Bednarski, Radio powstańcze „Błyskawica” i innych.
Przez 50 lat jako profesor tytularny prowadził zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wykładał również w Europejskiej Akademii 
Filmowej w Strasburgu (1989) i na Pôle Universitaire Léonard de Vinci w Paryżu (1998).
Nagradzany wielokrotnie na festiwalach filmowych za muzykę filmową (Łagów, Kraków, 
Gdańsk). W latach 1993 i 1997 laureat holenderskiej nagrody Stemra Music Award. W 
2008 roku nominowany z okazji 50-lecia filmu polskiego za muzykę do nagrody Złotej 
Kaczki, obok Kilara, Kazaneckiego i Preisnera.
Członek jury wielu festiwali filmowych w Polsce (Kraków, Gdańsk) i za granicą, m.in. Zło-
ta Praga w Czechosłowacji (1988), Rose d’Or de Montreaux w Szwajcarii (1989 i 1990), 
Canadian Music Competition (1986).
Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego od 1999 do 2005 roku, przewodniczą-
cy Sekcji Uczelni Artystycznych w latach 1999-2002, przewodniczący Rady Wyższego 
Szkolnictwa Artystycznego w kadencji 1999-2002.
Wyróżniony nagrodami ministra kultury i sztuki III i II stopnia w 1976 i 1982 roku za twór-
czość artystyczną i działalność pedagogiczną oraz w 2005 roku nagrodą indywidual-
ną. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 r., Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej w 2000 roku, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 
2005 roku. W 2010 roku wyróżniony przez ministra kultury za wybitne osiągnięcia ar-
tystyczne, dydaktycznie i organizacyjne. W 2011 roku odznaczony przez prezydenta RP 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).
31 maja 2012 roku w Alei Sławy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi została odsłonięta
gwiazda kompozytora Henryka Kuźniaka.

HENRYK KUŹNIAK
  kompozytor, muzykolog i pedagog
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Jeden z czołowych polskich reżyse-
rów filmowych i teatralnych. Profesor 
sztuk filmowych, dziekan Wydzia-
łu Reżyserii w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Od 2015 roku dyrektor Studia Filmo-
wego „Kadr”.

Autor licznych powieści, opowiadań, scenariuszy filmowych i słuchowisk. 
Twórca takich filmów fabularnych jak: Aria dla atlety, Limuzyna Daimler-Benz, Wahadełko, 
Magnat, Bar na dworcu w Koluszkach, Biała wizytówka. Warto wspomnieć o jego obsypa-
nym nagrodami ostatnim filmie, czyli Kamerdynerze, który w dużej części był realizowa-
ny na Warmii i Mazurach.
Filip Bajon to uznany reżyser filmów dokumentalnych i eksperymentalnych, a także pro-
ducent i opiekun filmów fabularnych.  
Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
         

FILIP BAJON
  reżyser filmowy i teatralny
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ANTONI KOMASA-ŁAZARKIEWICZ
 kompozytor muzyki filmowej

Kompozytor i producent muzyki filmowej.
Urodzony w 1980 roku w Warszawie. Studiował kom-
pozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie. Autor 
muzyki do licznych filmów, seriali i przedstawień te-
atralnych. Od 2007 roku mieszka i pracuje w Berlinie. 
Wśród jego realizacji znajdują się ścieżki dźwiękowe do fil-
mów: W ciemności, Pokot, Janosik, Prawdziwa historia w reżyse-

rii Agnieszki Holland, Miasto 44 Jana Komasy,  Winterreise i Hierankl Hansa Steinbichlera, 
Ikona Wojciecha Kasperskiego, Clair-Obscur Yeşim Ustaoğlu czy Konwój Macieja Żaka. 
Stworzył ścieżkę dźwiękową do serialu produkcji Netflixa zatytułowanego 1983, a także 
do najnowszego obrazu Adriana Panka pod tytułem Wilkołak.
Za swoje kompozycje otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym  Czeskiego Lwa  za 
muzykę do filmu Gorejący krzew oraz nagrodę Festiwalu Filmowego w Stambule za Cla-
ir-Obscur. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodzony za muzykę do 
filmów Wilkołak i Kamerdyner.
Jest także współtwórcą projektu muzycznego Mary Komasy.
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JERZY KAPUŚCIŃSKI
 producent filmowy

PAWEŁ GÓRNIAK
 kompozytor, producent muzyczny

W latach 2008-2011 dyrektor Studia Filmowego „Kadr”,  
w którym wyprodukowano w tym czasie m.in.  Rewers  Borysa 
Lankosza,  Salę samobójców  Jana Komasy czy  Jesteś bogiem  
Leszka Dawida.
Od 1991 roku związany z TVP. Współzałożyciel TVP Kultura,  
a od 2005 do 2008 roku dyrektor ds. programowych tego ka-
nału, z kolei w latach 2011-2015 dyrektor TVP2. Od lipca 2016 
roku dyrektor artystyczny Studia Munka działającego przy 

Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Członek Polskiej Akademii Filmowej, Europejskiej 
Akademii Filmowej oraz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wielokrotnie nagradzany twórca muzyki młodego pokolenia 
m.in. na międzynarodowym festiwalu Transatlantyk, gdzie do-
strzeżony został przez Johna Ottmana kompozytora do serii 
X-men i Richarda Gladsteina, producenta filmów Tarantino, 
czy też w konkursie organizowanym przez Production Music 
Association w Santa Monica, w którym otrzymał statuetkę 
amerykańskiego przemysłu muzycznego The Mark Award. 
W maju 2017 roku jego suita napisana pod fragment serialu 

Emerald City zabrzmiała w wykonaniu Orkiestry Beethovenowskiej i chóru Promusi-
ca Mundi w Tauron Arenie przed blisko 15 tysiącami słuchaczy na jubileuszowej gali 
Festiwalu Muzyki Filmowej. Paweł otrzymał wtedy prestiżową statuetkę Young Talent 
Award, dzieląc scenę z takimi postaciami jak Howard Shore, Abel Korzeniowski, Brian 
Tyler czy Jan Kaczmarek.
Jego muzykę można było usłyszeć m.in. w widowiskowej animacji SF Empsillnes Ja-
kuba Grygiera, który odpowiedzialny był za CGI takich filmów jak Strażnicy Galaktyki 
2, Mission Impossible – Rogue Nation czy Melancholia, w filmie Dangerous Words From 
The Fearless produkcji domu 55 Degree/LA Burbank czy też 2. sezonie serialu Belfer 
produkowanego przez Canal+. Tworzył muzykę do wielu reklam takich marek jak Ros-
smann, LG, Decathlon. W 2016 roku skończył pracę nad pełnym albumem Good Vibez z 
muzyką reklamową dla Sony/ATV. Pracował m.in. z Łukaszem Targoszem nad muzyką 
do polskiej megaprodukcji czyli najchętniej oglądanego polskiego filmu ostatniego 
dziesięciolecia    – Listy do M 3.
Od 2017 roku Paweł w ramach pierwszej nagrody FMF Kraków rozwija się pod skrzy-
dłami jednego z najbardziej rozchwytywanych agentów PR w Hollywood Raya Costy 
którego klientami są m.in. U2, Justin Timberlake i wielu czołowych kompozytorów Hol-
lywood tj. Alexandre Desplat, Atticus Ross, Jerry Goldsmith.
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MAGDA MIŚKA-JACKOWSKA
 dziennikarka i prezenterka

BARTEK NIEWIADOMSKI
rysownik, artysta

Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach. Od 2005 roku w zespole RMF Classic. Autorka 
wielu radiowych programów poświęconych sztuce filmowej 
(m.in. „Mistrzowie drugiego planu”). Stworzyła i prowadzi 
„Listę przebojów muzyki filmowej”, która jest jedynym tego 
typu programem w Polsce. Laureatka nagrody Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej za audycję „Moje kino” (2010). Jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych głosów radiowych w Polsce. 

Jako konferansjer związana m.in. z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie, prestiżo-
wymi wydarzeniami kulturalnymi, festiwalami, licznymi koncertami muzyki klasycznej  
i filmowej w całym kraju.
 

Bartek Niewiadomski, rocznik ’77. Urodzony w cza-
sach buntu i wolnej myśli. Od 80 roku ostródzianin. 
To tu stawiał swoje pierwsze kroki na alternatywnej 
scenie muzycznej. Człowiek postpunkowego rene-

sansu, nie dający się zamknąć w sztywnych ramach jednej formy artystycznej. Wolna 
jednostka, która swoje obserwacje świata zawiera z powodzeniem w rysunku, muzyce, 
jak i słowie pisanym. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw w kraju i za granicą. Cykl 
grafik  „Cinemusica” to efekt fascynacji filmem i muzyką. Te dwie ekspresje artystyczne 
są jak yin i yang, tylko pozornie mogące istnieć bez siebie. Wzajemnie się uzupełniając, 
tworzą harmonijną całość z cząstek chaosu dźwięków i obrazów. Tak też linie prowadzo-
ne wprawną ręką budują realistyczne postacie i dynamiczne kadry, zdarzenia w Bartka 
obrazach. Są jak film i muzyka próbą okiełznania, za pomocą kreski, myśli, uczuć i emo-
cji w nas drzemiących.  
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NAGRODY:
2018 Hollywood Music in Media Award – za muzykę do trailera Crossfire 2 HD
2017 1st Grand Prize – FMF Krakow Young Talent Award
2016 The Mark Award for the „Starting to grow” song (Good Vibez album / Sony/ATV)
2016 Reno Film Festival Award for the Supernova (music: Pawel Gorniak)
2016 Houston – Platinum Remi Award for the Supernova (music: Pawel Gorniak)
2015 LLF Festival Award for the Supernova (music: Pawel Gorniak)
2015 Scifi Film Festival Award for Empsillnes (music: Pawel Gorniak)
2014 Transatlantyk Festival International Film Music Competition Award
2013 Transatlantyk Festival International Film Music Competition Nomination
2008 Love Dealers Records International Remix Competition – Winner



Artyści Arena Festival film & music
Dyrektor artystyczny festiwalu

PIOTR SUŁKOWSKI
 dyrygent

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej 
Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie 
operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, 
a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej 
oraz w Wildwood Festival Opera Orchestra AR (USA), 
którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele 
premier operowych, w tym kilka prawykonań. Między 
innymi w 2007 r. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej,  

w ramach obchodów Roku Szymanowskiego, we współpracy z PWM dokonał 
światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów 
czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez Piotra Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie 
Gwałt na Lukrecji B. Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym 
za najlepszy spektakl roku. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą 
zrealizował kilka produkcji. W latach 2008-2009 pracował jako zastępca dyrektora 
Chóru Polskiego Radia w Krakowie, był kierownikiem muzycznym Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej (2009-2011), a także pierwszym gościnnym dyrygentem Signature 
Symphony Orchestra (2008-2014) w Tulsie (USA).
Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą. W 2018 poprowadził specjalny, 
poświęcony muzyce polskiej koncert z Buffalo Philharmonic Orchestra, a także jeden 
z koncertów Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. urodzin kompozytora. 
Zajmuje się również pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie 
prowadzi klasę dyrygentury. Od 1993 do 2016 roku dyrygent orkiestry POSM im.  
F. Chopina w Krakowie, z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla francuskiej 
młodzieży. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan, odbywającego się 
w okresie letnim w Krakowie. W 2008 roku, w ramach Festiwalu Rozstaje poprowadził 
jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie z Gheorghem Zamfirem.  
W 2010 r. koncertem w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność 
Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do 
serialu historycznego Czas honoru. 
W 2010 roku, w Pampelunie (Hiszpania), na zaproszenie Coro Premier Ensamble De La AGAO, 
przygotował premierę Carmen Georges’a Bizeta wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra.  
W 2010 r. wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zrealizował międzynarodowy 
projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu - Ludwika van Beethovena, a 
przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje m.in.  
w prestiżowym, angielskim czasopiśmie „Opera”. W 2011 r. z orkiestrą symfoniczną 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył podróż koncertową do Hiszpanii, gdzie  
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w Bilbao i w Pampelunie pod jego kierownictwem przygotowano spektakle Toski 
Giacomo Pucciniego. Rok później z tą samą orkiestrą oraz solistą Edwardem Kunzem 
zainaugurował w Filharmonii Narodowej w Warszawie cykl „Wielkie koncerty 
fortepianowe”. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora, w 2015 r. doktora habilitowanego sztuki 
muzycznej, a w 2017 r. profesora nadzwyczajnego. W 2016 r. poprowadził koncerty ze 
zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w 
Olsztynie, Łodzi, Warszawie oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego  
w St. Petersburgu wraz z Maksimem  Vengerovem. Podejmuje wiele działań propagujących 
twórczość Feliksa Nowowiejskiego. W ramach obchodu Roku Feliksa Nowowiejskiego 
2016 r. wykonał z orkiestrą Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej, Górecki Chamber 
Choir koncerty z oratorium „Quo vadis” w Krakowie, Barczewie, a także w Warszawie.  
W Filharmonii Narodowej w projekcie wystąpili wybitni soliści: Aleksandra Kurzak, 
Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, z którymi dokonano pierwszego studyjnego nagrania 
fonograficznego tego dzieła. 
W latach 2012 – 2016 członek Rady Programowej Radia Olsztyn. Członek Kapituły 
Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego. Otrzymał wraz z orkiestrą Warmińsko 
– Mazurskiej Filharmonii Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012 za 
widowisko taneczno – muzyczne Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego. W 2013 r. 
Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki 
klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przyznał mu tytuł i statuetkę 
Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura. Od 2014 wiceprzewodniczący Zarządu 
Zrzeszenia Filharmonii Polskich. W 2014 r. prowadzona przez Piotra Sułkowskiego 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska, otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” 
za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową, za promocję Warmii 
i Mazur w 2013 r. Uhonorowany Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), 
statuetką Pegaza za „twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur”(2015), 
a także Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016). W 2017 r. otrzymał Nagrodę imienia  
Feliksa Nowowiejskiego w kategorii kultura. Członek Rady Artystycznej Polskiej 
Orkiestry Sinfonii Iuventus. Koordynator regionalny regionu Warmi i Mazur do spraw 
organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.



TRE VOCI
 najprzystojniejsi 

wśród tenorów 
na 3. Arena Festival 

film & music

W recenzjach ich koncertów możemy przeczytać, że „Ci młodzi śpiewa-
cy uznawani są za jedno z najważniejszych odkryć świata operowego 2017 
roku” lub „Tenorzy z TreVoci wiedzą jak rozpalić publiczność… Wizerunek sce-
niczny jest bardzo wyrazisty – kreują się na herosów estrady”. Możemy do-
dać, że to najprzystojniejsi z tenorów i najlepsi tenorzy wśród przystojniaków. 
Bo jak rozpoczynać 3. Arena Festival film&music to z przytupem. Do wykonania filmo-
wych piosenek, które rozpoczynają festiwal w Ostródzie udało nam się zaprosić właśnie 
słynny zespół tenorów TreVoci.
To artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do ludzi i świata, w którym ponad 
wszystkimi podziałami króluje muzyka.
Trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka przyjaźń. Z takiej mieszan-
ki powstał charyzmatyczny koktajl Mołotowa, którego największym atutem są występy 
na żywo. Tre Voci już od trzech lat wzbudzają zachwyt publiczności na całym świecie. 
Koncertują od Tajlandii, przez USA i Kanadę, po największe sale koncertowe w Polsce.
Spotkania z publicznością są dla nich wyzwaniem, nawet jeśli dzieli się scenę na trzech. 
A kiedy stają obok siebie, dzieje się magia. Przekonała się o tym publiczność m.in. w 
Chicago (Chicago Symphony Hall, Copernicus Center). Wiwatowano w Chiang Mai (Kad 
Theater – Tajlandia), Toronto (Chrystian Performing Arts Centre), Vancouver (Centen-
nial Theatre), Warszawie (Filharmonia Narodowa, Mazowiecki Teatr Muzyczny, Stadion 
Narodowy), Gdańsku (Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka), Poznaniu (Filharmonia 
Poznańska, Sala Ziemi MTP) czy Krakowie (Aleja Róż).

FB: https://www.facebook.com/3voci/



AURELIA LUŚNIA
 wokalistka

Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku (2004). Jest 
laureatką wielu festiwali piosenki, m.in.: III Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego 
(Gdańsk, Grand Prix 2015), festiwalu operetkowo-musicalowego Face To Face (Poznań, 
Grand Prix 2011), festiwalu piosenki kabaretowej Jeremiego Przybory (Warszawa 2013). 
Została zaproszona do nagrania piosenek w polskiej wersji językowej bajki Dzwoneczek 
(Tinkerbell) produkcji Disneya (2008).
Jej debiutancka płyta Wracam do domu została wydana w 2009 r.  Piosenka Ze snów  
z tejże płyty została hitem lata 2010 r. Radia Olsztyn.
Druga płyta Pozytywka jest zadedykowana młodszej widowni, a piosenki z niej często 
goszczą na antenie radiowej Trójki w programie „Zagadkowa niedziela” Katarzyny Sto-
parczyk. Disneyowskie utwory, które znalazły się w albumie zostały  również zaaranżo-
wane na symfoniczny skład orkiestry i goszczą na scenach polskich filharmonii.
Aktualnie ukazał się trzeci, autorski album Po godzinach. Singiel Nienazwany szkic usły-
szeć można na falach radiowej Jedynki czy Radia Merkury oraz w jednej ze scen serialu 
Przyjaciółki. Płyta została bardzo pozytywnie przyjęta przez Marka Niedźwieckiego, co 
zaowocowało zaproszeniem do Jego audycji „Markomania”.
W 2015 r. jej interpretacja piosenki Ubóstwiam drakę znalazła się na płycie Jeremi Przy-
bora wyśpiewany obok takich artystów jak Kayah czy Justyna Steczkowska, nagrała 
również piosenki francuskie oraz żydowskie dla wydawnictwa MTJ wydane na płytach 
Legendy piosenki francuskiej  oraz Tradycja. Aurelię usłyszeć można także na płytach  
50 x Jacques Brel oraz 46 x Paulo Conte.
Na stałe współpracuje z olsztyńską grupą Scena Babel, z którą wielokrotnie miała 
przyjemność występować u boku Krzysztofa Kolbergera i Ewy Błaszczyk w programie 
„Śpieszmy się kochać ludzi.” do słów ks. J. Twardowskiego z muzyką H. F. Tabęckiego.
Od 2006 r. współpracuje z Fundacją Anny Dymnej Mimo Wszystko, prowadząc warszta-
ty wokalne z uczestnikami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
Pod koniec 2017 r. nagrała wraz z Maciej Stuhrem autorską piosenkę świąteczną Idą 
idą święta.

FB: https://www.facebook.com/aurelia.lusniastankiewicz/?fref=ts
Oficjalna strona: https//www.aurelialusnia.pl



Z inicjatywą stworzenia orkiestry wystąpił w styczniu 1946 roku Mirosław Dąbrowski.  
Jej  koncert inauguracyjny odbył się 17 marca 1946 roku, a w roku 1962 nadano zespo-
łowi imię Feliksa Nowowiejskiego. Następnie otrzymał on status państwowej orkiestry 
symfonicznej, która w 1973 roku zaczęła istnieć jako filharmonia. W 2002 roku przeszła 
pod zarząd Sejmiku Województwa, zmieniając nazwę na Warmińsko-Mazurska Filhar-
monia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
Dyrektorami instytucji oraz dyrygentami, którzy w istotny sposób wpłynęli na rozwój  
i znaczącą pozycję Filharmonii w polskim środowisku muzycznym, byli w kolejnych la-
tach: Stanisław Truszczyński, Stanisław Chudak, Stanisław Malawko, Olgierd Straszyń-
ski, Roman Urbanek, Tadeusz Babiński, Czesław Orsztynowicz i w późniejszym okresie 
– Ryszard Poprawski. 
Na przełomie lat  70. i 80. orkiestrę prowadzili: Janusz Przybylski, Mieczysław Nowa-
kowski, Bohdan Jarmołowicz i Krzysztof Dziewięcki. Następny etap – lata 90. i czas po 
roku 2000 – to okres pracy kolejnych dyrygentów: Piotra Borkowskiego, Jerzego Koska, 
Piotra Wajraka i ponownie Janusza Przybylskiego oraz zarządzających w tym czasie 
instytucją dyrektorów: Kazimierza Oniszczuka, Leszka Szarzyńskiego oraz Janusza Le-
wandowskiego.

Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej koncertowała w kraju i za granicą –  
w Rosji, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, we Włoszech  
i Francji. Nagrała 17 płyt, z których CD Missa pro pace, Missa Stella Maris – Feliksa Nowo-
wiejskiego otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej – Fryderyka (2010).
1 lipca 2011 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii ob-
jął Piotr Sułkowski, a 15 września 2011 roku odbył się koncert z okazji otwarcia 
nowego budynku tej instytucji. Za swoją działalność w nowej siedzibie Filhar-
monia otrzymała m.in. Statuetkę św. Jakuba, Laur Najlepszym z Najlepszych, zaś  
w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” – miano Inwestycji 25-lecia Warmii i Mazur.  
W 2016 roku Filharmonia obchodziła jubileusz 70-lecia. Z tej okazji odby-
ły się koncerty pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy,  
a zespół został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.  
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Plan sali 
Arena Festival film & music, 

hala nr 3

SCENA

SEKTOR I
„CICHA NOC”

SEKTOR IV
„PAPUSZA”

SEKTOR VII
„STAWKA 
WIĘKSZA

 NIŻ ŻYCIE”

SEKTOR V
„RÓŻA”

SEKTOR VIII
„PRZYSTAŃ”

SEKTOR II
„NÓŻ W WODZIE”

SEKTOR VI
„KOCHAJMY

SYRENKI”

SEKTOR IX
„PENSJONAT 

NAD 
ROZLEWISKIEM”

SEKTOR III
„KRÓL OLCH”

 facebook.com/arenafestivalfilmmusic/

22 stycznia 2016 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej z okazji 70. rocznicy 
śmierci kompozytora odbyła się ogólnopolska inauguracja ogłoszonego przez Sejm 
RP Roku Feliksa Nowowiejskiego, patrona orkiestry. Szczególnymi wydarzeniami ar-
tystycznymi z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
były wykonania oratorium Quo vadis op. 30  Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie, Bar-
czewie i Warszawie oraz na  XXII Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej.  
W lutym 2017 roku ukazał się nagrany przez filharmoników warmińsko-mazurskich 
dwupłytowy album z oratorium Quo vadis op. 30 Feliksa Nowowiejskiego. Album został 
nominowany przez Akademię Fonograficzną w dwóch kategoriach do nagrody Fryde-
ryka (album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa oraz najwybitniejsze nagra-
nie muzyki polskiej). 
Nową formą  artystyczną z udziałem filharmoników  stał się zrealizowany  pod honoro-
wym patronatem marszałka województwa  warmińsko-mazurskiego festiwal muzyki 
filmowej Arena Festival film & music, którego I edycja odbyła się w hali Expo Mazury  
w Ostródzie w 2017 roku.
Melomani z regionu Warmii i Mazur niezmiennie cenią swoją orkiestrę, odnajdując w jej 
dokonaniach artystycznych ważną część swojej tożsamości. Nowa siedziba Filharmonii 
stała się centrum kulturalnym o znaczeniu wykraczającym z pewnością poza granice 
regionu i kraju. 



Wydarzenia towarzyszące 
Arena Festival film & music
Warsztaty z Fundacją Film Spring Open Sławomira Idziaka

Od kogo się uczyć, jak nie od najlepszych. Kobas Laksa, a później Martin Randall pokażą 
Wam, jak tworzyć minidokumenty. To wszystko w ramach organizowanych już po raz 
drugi warsztatów dla młodych twórców. Jak zawsze możemy liczyć na współpracę ze 
znakomitą Fundacją Film Spring Open Sławomira Idziaka.
Tym razem naszą ideą jest to, by skupić się na miniformach dokumentalnych. Dlatego 
zaprosiliśmy do udziału Fundację Film Spring Open, która udostępnia nam cinebus czy-
li mobilne studio filmowe i edukacyjne.
Warsztaty poprowadzą Kobas Laksa,  reżyser filmów i teledysków a także znany twór-
ca internetowy i youtuber Marcin Randall Nowakowski. Specjalizuje się on w efektach 
wizualnych i współpracuje ze znanymi twórcami internetu.
Najlepsze z prac stworzonych podczas warsztatów i wybrane przez jurorów Arena Festi-
val zostaną zaprezentowane na głównej scenie podczas koncertu finałowego festiwalu. 
28 czerwca 2019, godz. 10.00-16.00
29 czerwca 2019, godz. 10.00-16.00
30 czerwca 2019, godz. 10.00-13.00

Transplantologia bez tajemnic

Co to znaczy darować komuś życie? Świadomie ofiarować siebie? Tego będziecie mogli 
dowiedzieć się podczas spotkań z lekarzami, specjalistami transplantologii. Wspólnie  
z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, Poltransplantem oraz Fun-
dacją DKMS organizujemy w holu Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Mazury  
w Ostródzie stoiska, na których będzie można porozmawiać o medycznych i etycznych 
aspektach przeszczepów organów, wyrażaniu zgód, przeszczepach szpiku kostnego.
Odwiedźcie śmiało nasze stoiska i dowiedzcie się więcej ne temat tego, jak można ura-
tować czyjeś życie. Transplantologia i przeszczepy szpiku kostnego to bowiem nic inne-
go jak darowanie komuś życia. To świadome dzielenie się najwyższym dobrem.
Cieszymy się bardzo, że w ramach Arena Festiwal film&music możemy pomóc rozma-
wiać o tak trudnych sprawach. Bo nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie.



Prelegenci wydarzeń 
towarzyszących

MARCIN RANDALL  
NOWAKOWSKI

 twórca internetowy, 
youtuber 

Wybitny specjalista od efektów 
wizualnych (VFX), twórca in-
ternetowy. Współtwórca wielu 
popularnych filmów na plat-

formie YouTube, których łączna suma wyświetleń przekracza 30 mln. 
Jako operator współpracuje z czołowymi twórcami w polskim In-
ternecie, między innymi: Martin Stankiewicz, Cyber Marian, Stu, SA 
Wardęga, JDabrowski, SKKF, a także uczestniczy w realizacji filmów  
i kampanii czołowych marek tj. Nerf, Tymbark, Kubuś, Lirene i wiele 
innych. Przez wiele lat zawodowo pracował jako supervisor VFX 
na planach czołowych reklam oraz filmów fabularnych. Hobbi-
stycznie występuje jako aktor w internetowych filmikach oraz 
komponuje muzykę filmową. Filmem zajmuje się już prawie  
20 lat, posiada unikalną wiedzę na temat każdego typu produk-
cji od amatorskich filmów na VHS po profesjonalne produkcje 
na kamerach Red, Alexa, czy Sony, obecnie specjalizuje się w 
budżetowych realizacjach internetowych.

https://www.youtube.com/watch?v=4ajvbAGWFG8
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KOBAS LAKSA
reżyser, fotograf, autor filmów  
i teledysków

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-
niu oraz Studia Prób (reżyserii) w Wajda Scho-
ol. W swych działaniach używa różnorodnych 
mediów: fotografii, fotokolaży, performansu, 
animacji, filmu. W latach 90. współtworzył nie-
formalne kino offowe (patrz „Kino niezależne w polsce 1989-2009”, red. Piotr Marecki) 
realizując takie filmy jak: Sceny z użycia, Fikcyjne pulpety, Czy mógłbym się u pani wy-
kąpać i przespać?, Pojechałem z mamą na pielgrzymkę, Koło jest przyjemne. Jest twórcą 
teledysków dla takich artystów jak Młynarski-Masecki Jazz Band (utwór Abdul Bey – na-
grodzony Fryderykiem w 2018 r.)
Męskie Granie Orkiestra (Elektryczny) Abradab (Rapowe ziarno – nagroda MTV  
i Yach Publiczności, Rap to nie zabawa już) i innych. Artysta znany jest też jako autor 
fotografii i fotokolaży. Szerszy rozgłos przyniósł mu zwłaszcza cykl ”Projekt miejski War-
szawa”, „Rauchdelikt”, „Memento vulgari”. W roku 2008 zrealizował do polskiego pawilo-
nu na Biennale w Wenecji cykl fotomontaży „The Afterlife of Buildings” – „Budynków ży-
cie po życiu”, za które pawilon polski otrzymał prestiżową nagrodę Złotego Lwa. Reży-
ser i scenarzysta filmu Okno z widokiem na ścianę zrealizowanego w ramach programu  
30 minut Studia Munka i stypendysta programu scenariuszowego PISF, szykujący się do 
pełnometrażowego debiutu.
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Dyrektor organizacyjny festiwalu

JAROSŁAW KOWALSKI
dziennikarz, bloger, fotograf, 

 producent tv

Absolwent ART w Olsztynie, dziennikarstwa i ko-
munikacji społecznej na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim oraz podyplomowego studium 
produkcji telewizyjnej i filmowej w łódzkiej 
Filmówce.

Pierwsze zawodowe kroki stawiał w studenc-
kim Radiu Kortowo,  karierę kontynuował w Radiu Olsztyn, a potem 
w Telewizji Polskiej.

Twórca Oddziału TVP SA w Olsztynie i jego wieloletni dyrektor.  
W roku 2014 powołał do życia „Maraton” Festiwal Telewizyjnych Fil-
mów Sportowych.

Od lat związany z kulturą. Autor programów dla TVP z Ogólnopol-
skich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz z Biesiad Hu-
moru i Satyry  w Lidzbarku Warmińskim. Juror oraz członek Rady 
Artystycznej Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry. Zasiadał 
też w kapitule „Wawrzynu” – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. 

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność zarówno  
w TVP, jak i w innych obszarach: Brązowy Krzyż Zasługi (2003), 
Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Dziennikarzy w Olszty-
nie (2004), nagroda Ostrego Pióra od Business Centre Club 
(2006), Srebrny Krzyż Zasługi (2013), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (2015), statuetka Pegaza za twórcze osiągnięcia 
w dziedzinie kultury Warmii i Mazur (2015).

Prywatnie pasjonat fotografii, w tym podwodnej, oraz po-
dróży, również tych o kulturalnym zabarwieniu.
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CENTRUM EDUKACJI 
 i INICJATYW KULTURALNYCH

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to instytucja kultury, której organem założy-
cielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animo-
wania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w naszym regionie.

CEiIK jest kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego 
Ośrodka Kultury, co sprawia, iż od ponad 50 lat zajmuje się upowszechnianiem kultury.

W obecnym kształcie Centrum działa od 2002 roku, organizując koncerty, występy, 
spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia. Od 35 lat dumą i sztandarową imprezą są 
Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” i najstarszy w Polsce konkurs 
piosenki poetyckiej z nagrodą główną im. Agnieszki Osieckiej.

Równie bogatą historię ma Dyskusyjny Klub Filmowy „Za”, funkcjonujący od 1973 roku. 
Co czwartek miłośnicy dobrego kina mogą obejrzeć najciekawsze propozycje polskiej, 
europejskiej i światowej kinematografii.

Wspierany organizacyjnie przez CEiIK Teatr Wiejski „Węgajty” stworzył w warmińskiej 
wiosce prężny ośrodek kulturalny, za co nagrodzony został ogólnopolską nagrodą Pro 
Publico Bono za najlepszą inicjatywę obywatelską. Jego członkowie angażują w te-
atralne i muzyczne działania lokalną społeczność i zapraszają do nas artystów z całego 
świata.

Z CEiIK-iem ściśle współpracuje Stowarzyszenie „Tratwa”, którego misją jest tworzenie 
przestrzeni dla spychanych na margines nowoczesności swoistych mniejszości kultu-
rowych. Przełożyło się to na zorganizowanie szeregu ciekawych warsztatów i spotkań  
z udziałem artystów m.in. z Japonii i Stanów Zjednoczonych.

1 stycznia 2017 roku decyzją Zarządu Województwa w ramach CEiIK-u został utworzo-
ny Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, którego szefem został wieloletni korespon-
dent festiwali w Berlinie, Gdyni i Los Angeles oraz krytyk filmowy – Bogumił Osiński.

Już na początku swej działalności Fundusz osiągnął historyczny sukces, dofinansowując 
produkcję filmu Cicha noc – obraz debiutanta Piotra Domalewskiego zdobył kilka na-
gród, w tym najważniejszą, za najlepszy film, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni oraz 10 nagród Polskiej Akademii Filmowej.

CEiIK, poprzez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, wspólnie z Filharmonią Warmiń-
ską-Mazurską powołał do życia, a obecnie współorganizuje, ogromne przedsięwzięcie 
filmowo-muzyczne, jakim jest Arena Festival film & music.



  EXPO MAZURY 

Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Mazury to najlepsza inwestycja w nowocze-
sność i innowacyjność. Zlokalizowane w sercu Krainy Tysiąca Jezior, powstało z myślą  
o organizacji niezapomnianych targów, kongresów, konferencji oraz eventów. Expo 
Mazury to najnowocześniejsza przestrzeń dla Twojego wydarzenia.

50  000 m2 całkowitej powierzchni obiektu, 40  798 m2  powierzchni wystawienniczej,  
ponad 2 000 m2 powierzchni konferencyjnej – obiekt został stworzony z myślą o organi-
zacji najbardziej wymagających projektów. Konstrukcja sufitu umożliwia podwieszenie 
ekspozycji o całkowitej wadze niemal 200 ton, a system przesuwnych ścian zapewnia 
swobodną aranżację hal. Dodatkowo obiekt posiada stylową strefę VIP, dzięki której  
spotkania biznesowe stają się przyjemnością. Pełne zaplecze gastronomiczne jest go-
towe obsłużyć 2 000 osób na godzinę. Ponad 1 500  miejsc parkingowych na terenie 
centrum oraz do 5 000 miejsc w najbliższej okolicy zapewnia komfort odwiedzającym. 
Nowoczesne systemy oświetleniowe hal, systemy klimatyzacji i wentylacji oraz system 
audio pozwalający na dowolne sterowanie dźwiękiem zadowolą najbardziej wymaga-
jących kontrahentów. 

Expo Mazury znajduje się w Ostródzie, znanym mieście turystycznym na Mazurach, 
gdzie statki „płyną po trawie” dzięki unikatowemu Kanałowi Ostródzko-Elbląskiemu.  
W granicach miasta znajduje się 5 jezior, a tuż przy nich kolejnych dziesięć. Wokół nich 
roztaczają się lasy, dające możliwość aktywnego wypoczynku. Przepływająca przez 
miasto rzeka Drwęca stanowi wyjątkowy rezerwat przyrody. Lazurowe wody mazur-
skich jezior, czyste powietrze, bujna flora i rzadkie w innych regionach kraju okazy fau-
ny tworzą doskonałe warunki do wypoczynku.

  
Uprzejmie informujemy, iż podczas koncertów ARENA FESTIVAL film & music w sali Expo Mazury w Ostródzie 
obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu do fotografowania, nagrywania dźwięku, filmowania oraz transmito-
wania. Nieuzgodniona  rejestracja  może skutkować wyproszeniem z wydarzenia.

Organizatorzy mają prawo do utrwalenia przebiegu koncertów przy pomocy urządzeń rejestrujących ob-
raz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że udział w koncercie jest rów-
noznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz rejestrację, 
transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie 
wykorzystane nagranie lub fotografia z koncertu. 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE Arkadiusz Jaworski, tel. 662 121 435
ORGANIZATOR  Jarosław Kowalski, tel. 501 400 380

OCHRONA Janusz Badzyński, tel. 661 555 540
KOORDYNATOR Dariusz Skotnicki, tel. 601 645 033



www.arenafestival.pl
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