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Poszukiwani muzycy i spreyarze 
Ruszają nabory na slam piosenki autorskiej i konkurs graffiti w ramach festiwalu 

sztuki ART | an der Grenze | na granicy 

Uczestnictwo i interakcja z publicznością to niezwykle istotna część festiwalu sztuki ART | an 

der Grenze | na granicy. Dlatego przed rozpoczęciem siódmej edycji wydarzenia ruszają dwa 

nabory na interaktywne wydarzenia.  

Organizatorzy zachęcają muzyków pochodzących ze Słubic, Frankfurtu i okolic do udziału w 

I. Polsko-Niemieckim Slamie Piosenki Autorskiej, który odbędzie się 6 maja o godz. 19 we 

Frankfurcie nad Odrą w ramach ART | an der Grenze | na granicy. Można wykonywać utwory 

autorskie i covery. Za pomocą oklasków publiczność zadecyduje, kto przejdzie do kolejnej 

rundy, by zaprezentować kolejny utwór. Zgłoszenia należy przesyłać na 

deutschpolnischersongwriter@gmail.com  

Natomiast na konkurs graffiti zaplanowany na 4 maja w godz. 10-18 organizatorzy 

zapraszają lokalnych spreyarzy. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 kwietnia. Dzięki 

wsparciu WohnBau Frankfurt, Möbel Boss i bbw Bildungswerk Ostbrandenburg uczestnicy i 

uczestniczki otrzymają do dyspozycji 10 podobrazi oraz inne materiały. Zgłoszenia 

zawierające szkice o tematyce "granica" należy kierować na adres 

art.an.der.grenze@gmail.com lub złożyć w sklepach Holzinger Sport albo Vinylline Records.  

Na stronie festiwalu można znaleźć szczegółowe informacje o obu wydarzeniach: www.art-

an-der-grenze-ffo.weebly.com   

ART | an der Grenze | na granicy 2019 jest współfinansowany ze środków Federalnego 

Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w ramach ogólnoniemieckiego 

programu „Demokratie leben!“. Ponadto festiwal otrzymał wsparcie finansowe od miasta 

Frankfurt nad Odrą, studenterii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Förderkreis Europa-

Universität Viadrina e. V., WohnBau Frankfurt oraz Sparkasse Oder-Spree. Podmiotem 

odpowiedzialnym jest Kunstgriff e. V.  

 
Załączniki:  
Nabór na konkurs graffiti (04.05.) 
Nabór na I. Polsko-Niemiecki Slam Piosenki Autorskiej 
Zdjęcie z konkursu graffiti z 2018 r. do wolnego wykorzystania (© Danny Knedler) 

 
Kontakt dla mediów: 
Ulrike Polley, Malwina Szczypta, Anja Millow 
E-Mail: artandergrenze.presse@gmail.com 
Telefon: + 48 663 846 123 
  
Kontakt do zespołu koordynującego: 
Daniel Fochtmann 
E-Mail: art.an.der.grenze@gmail.com 
Telefon: +49 178 627 187 3 (tylko w j. niemieckim) 
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Adres stowarzyszenia odpowiedzialnego za festiwal: 
Kunstgriff. Sieć Kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V.  
c/o Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Große Scharrnstraße 59 
15230 Frankfurt (Oder) 


