
Usłysz Nas - Dostawa systemu nagłośnienia dla SOKiS
2021-08-30 14:26:16

Dzięki programowi „Infrastruktura Domów Kultury 2021” przygotowanemu przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, do Ośrodka
Kultury w Chorzelowie trafi dwadzieścia osiem tysięcy złotych, przeznaczonych na dostawę elementów nowego systemu nagłośnienia.

Łącznie do programu wpłynęło blisko tysiąc wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja wyłoniła stu pięćdziesięciu beneficjentów, wśród
których znalazł się również chorzelowski Ośrodek. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka dokona modernizacji systemu nagłośnienia,
wykorzystywanego podczas gminnych wydarzeń kulturalnych. W ramach zadnia zaplanowana jest dostawa m.in. miksera dźwięku, kolumn aktywnych
szerokopasmowych, subbasów aktywnych, di-boxów, mikrofonów dynamicznych, mikrofonów pojemnościowych, mikrofonów instrumentalnych oraz
niezbędnego okablowania.

 - Użytkowany obecnie system z racji wieku i wyeksploatowania przestał spełniać wymagania jakie stawiali przed nim artyści i odbiorcy kultury. Od
2010 roku był on wykorzystywany podczas wielu imprez plenerowych, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów i przeglądów organizowanych na
terenie Gminie Mielec. Choć wydaję się, że jedenaście lat to niedługo, w przypadku sprzętu nagłośnieniowego to gigantyczny przeskok
technologiczny. Dlatego cieszę się, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, za naszym pośrednictwem w racę artystów oddamy sprzęt spełniający ich
oczekiwania, na który z całą pewnością zasługują – przekazuje Damian Małek, dyrektor SOKiS.

Celem programu „Infrastruktura Domów Kultury” 2021 jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz
centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Łączny koszt realizacji
zadania pn. „Usłysz Nas - Dostawa systemu nagłośnienia dla SOKiS” wynosi trzydzieści osiem tysięcy złotych. - W ubiegłym roku Samorządowemu
Ośrodkowi Kultury udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe m.in. z ministerialnego programu „EtnoPoska”. Dzięki nim urozmaiciła się
garderoba strojów ludowych. W tym roku Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ponownie przychylnie spojrzało na działalności
placówki i postanowiło przyznać kolejne dofinansowanie, dzięki któremu zmodernizowane zostanie zaplecze techniczne. Takie działania są bardzo
ważne, ponieważ pozwalają urozmaicić ofertę, usprawnić pracę oraz podnieść standard świadczonych usług – powiedział Józef Piątek, Wójt Gminy
Mielec.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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