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        INFORMACJA PRASOWA

Wielkimi  krokami  zbliża  się  III  edycja  Perspektywy  –  9  Hills  Festivalu,  na  którą

w tym roku zapraszamy do Chełmna (centralnej części woj. kujawsko-pomorskiego) w dniach

10-12 sierpnia.

             9 Hills Festival (nazwa nawiązuje do 9 wzgórz, na których położone jest Chełmno)

scala wydarzenia z dziedziny teatru,  filmu, muzyki,  fotografii,  historii,  fantastyki,  streetartu

i tańca – wszystkie wpisane w przestrzeń i architekturę miasta.  Podczas festiwalu podwórka

Starego Miasta stają się obszarem działań twórczych. Przedsięwzięcia artystyczne (wystawy,

koncerty i spektakle) wprowadzane są do kościołów i piwnic. Część rozgrywa się w plenerze. 

           Chełmno na trzy dni zamienia się w MIASTO SZTUKI.

Dla mieszkańców i turystów to okazja do odkrycia miejsc na co dzień niedostępnych, a dla

tych,  którzy  je  znają,  spojrzenia  na  nie  z  nowej  perspektywy  –  dla  wszystkich  okazja  do

doświadczania sztuki nawet w najbardziej nieoczywistych przestrzeniach miasta.

W  realizację  przedsięwzięć  oprócz  zapraszanych  artystów  angażowani  są  wolontariusze  i

lokalni animatorzy. Mieszkańcy uczestniczą w projektowaniu i realizacji działań, udostępniają

prywatną przestrzeń na miejsce rozgrywania się wydarzeń festiwalowych.

Festiwal dzięki realizowanym działaniom artystycznym oraz spotkaniom z twórcami staje się

źródłem rozwoju naszej wspólnej PERSPEKTYWY. Pozwala na ukazanie Chełmna w nieznanej

dotąd odsłonie, wydobycie potencjału tkwiącego w jego średniowiecznych murach.

www.9hf.pl
media@9hf.pl

https://www.instagram.com/9hillsfestival/
https://www.facebook.com/9HillsFestival/



Motywem przewodnim III edycji 9 Hills Festivalu będzie muzyka – prezentowana o

różnych porach, w różnych przestrzeniach Chełmna. Festiwal rozpocznie koncert utworzonej

na czas wydarzenia 9 Hills Symphony Orchestra. W kościele pw. śś. Piotra i Pawła przy ul.

Wodnej, gdzie zaplanowano oficjalne otwarcie tegorocznej odsłony 9HF, wraz z orkiestrą pod

dyrekcją  Marty  Szymańskiej  wystąpi  dynamiczny duet  skrzypcowo-wiolonczelowy złożony

z  obiecujących muzyków młodego  pokolenia  –  chełmnianki  Patrycji  Błaszak (obecnej  na

plakatach tegorocznej edycji) i Marka Bieńkuńskiego.  Podczas otwarcia wykonają jeden z

najbardziej lubianych, ale także wymagających utworów na tę obsadę – Koncert Podwójny op.

102 Johannesa Brahmsa. Muzycy mają w zanadrzu również mniejsze muzyczne niespodzianki.

Muzycznych wrażeń podczas pierwszego dnia festiwalu dostarczy także odbywająca się

na chełmińskich Plantach Ladies Jazz Music Night.  Na plenerowej scenie w parku wystąpią

kompozytorka, saksofonistka, wokalistka i autorka tekstów – Lena Romul i jedyna w Polsce

gitarzystka  basowa  prowadząca  własny  jazzowo-bluesowo-funkowy  zespół  –  Kinga  Głyk.

Późny piątkowy wieczór to z kolei odbywająca się na tej samej scenie –  Ladies DJ Night. O

godz. 23.30 zagrają: wrocławska dj'ka i założycielka projektu Affekt – AKSAMIT oraz związana

od ponad 10 lat ze sceną elektroniczną i kolektywem XLNT, ANE. 

Dźwiękowych wrażeń dostarczy również drugi dzień festiwalu. W zaplanowanej na ten

dzień strefie FOLK SOUND  wystąpią:  Tomasz Drozdek T.ETNO  (muzyk łączący brzmienia

nietypowych instrumentów etnicznych z elektroniką i techniką loopingu),  Kapela Maliszów

(rodzinna  kapela  z  Męciny  Małej  w Beskidzie  Niskim  w swojej  twórczości  inspirująca  się

tradycyjną muzyką regionu, a także tańcami oraz przyśpiewkami z różnych obszarów Polski),

Same Suki (kobieca formacja folkowa grająca muzykę kobiet z miasta, inspirowaną muzyką

ludową) i Powidok (projekt trojga muzyków: Barbary Wilińskiej, pseudonim Marianna Moori –

śpiewaczki,  multiinstrumentalistki oraz Kamila Patera i  Marka Karolczyka – obaj z zespołu

JAAA!,  których  wsparł  swoimi  dźwiękami  saksofonista  i  klarnecista  Irek  Wojtczak).  Późny

wieczór to zaplanowany w kościele śś. Piotra i Pawła koncert Michała Jacaszka, kompozytora

oraz  producenta  muzyki  elektroakustycznej,  łączącej  dźwięki  preparowane  elektronicznie

z żywym instrumentarium. 

Cykl wydarzeń muzycznych trzeciego dnia festiwalu zakończy koncert finałowy Adama

Bałdycha & Helge Lien Trio. Muzycy zaprezentują projekt „Brothers”.
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Jak podczas poprzednich edycji wydarzenia na czas trwania festiwalu szeroko otworzą

się bramy  podwórek Starego Miasta,  większość z nich zaaranżowana przez mieszkańców

i lokalnych animatorów, jedno – przez aktorów A3Teatru. Dla sympatyków odkrywania tajemnic

i miejskich legend przygotowano już trzecią odsłonę larp-u z cyklu „Wehikuł Czasu” (aktywności

na pograniczu gry i sztuki, zwłaszcza teatru improwizowanego, pozwalającej aktywnie uczestniczyć

w tworzeniu opowieści i wpływać na los ich bohaterów). Wydarzenie realizowane jest w Chełmnie

od pierwszej edycji festiwalu i jest zarazem jedną z największych gier miejskich odbywających się

w kraju. Tym razem uczestnicy podążą śladem historii o „Pannie zaklętej” – Julii z Unisławia i jej

narzeczonym  Lubomirze  z  Chełmna.  Ich  celem  będzie  zmiana  nieszczęśliwego  zakończenia

legendy. W realizacji  zadania pomogą im Agenci Czasu. Gra będzie trwać od piątku do soboty

wieczorem, podzielona zostanie na cztery epizody, do których będzie można dołączyć w dowolnym

momencie. W strefie KIDS ZONE (festiwalowej strefie skierowanej do dzieci) zaplanowano z kolei

grę miejską „Praca mistrza”, bazującą na tradycji lokalnych rzemieślników i cechu rzemiosł.

Pierwszego dnia festiwalu na jednej ze ścian staromiejskich kamienic tradycyjnie odsłonięty

zostanie również mural,  którego projekt przedstawiający panoramę miasta z XVII wieku we

współczesnej  odsłonie  wybrali  mieszkańcy  w  internetowym  głosowaniu.  Zarówno  dla

mieszkańców, jak i  turystów przygotowano również odbywający się co roku  cykl nocnych

spacerów po Chełmnie. Pozwala poznawać miasto o najbardziej wyjątkowej porze – kiedy

wieczorne  iluminacje  zabytków  eksponują  unikalny  charakter  chełmińskiej  architektury.

W festiwalowych  propozycjach nie zabraknie też innych elementów lokalnych. Na trzeci dzień

9HF po raz pierwszy zaplanowane zostało  święto mieszkańców – realizowane na głównej

ulicy miasta (ul.  Grudziądzkiej)  będzie kwintesencją miejskiego folkloru.  W ramach święta

zaaranżowana zostanie wystawa fotografii. Większość z nich będzie pochodziła z 1969 roku,

kiedy ulica podczas obchodów Dnia Dziecka zamieniła się w tętniącą życiem przestrzeń, którą

przejęły dzieci. Na ulicy staną meble miejskie, elementy roślinności, z bram wydostawać się

będą dźwięki podwórkowych kapel, stanie się przestrzenią sąsiedzkiego spotkania. 

W programie tegorocznej  edycji  również wiele propozycji  dla miłośników teatru.

Wśród prezentowanych przedstawień znajdą się m.in. „Sny Marii Dunin” w wykonaniu Teatru

Alelale. Spektakl zainauguruje działalność sceny letniej zaaranżowanej w Kościele św. Ducha

w Chełmnie (projekt adaptacji przestrzeni świątyni jest wynikiem współpracy organizatorów
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festiwalu z członkami lokalnego Stowarzyszenia Teatr Agrafka, które na realizację projektu

otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).  Na tej

samej scenie drugiego dnia festiwalu obejrzymy spektakl „Huljet, huljet” Teatru Figur Kraków,

a także propozycję dla najmłodszych – „Baśń o rycerzu bez konia” Teatru Barnaby (graną na

zielonym skwerze przy kościele).  Trzeciego dnia:  Annę Makowską – Kowalczyk z Kaziem

Sponge (artystka poprowadzi też warsztaty teatru lalek – zarówno spektakl, jak i warsztaty

także zostaną zrealizowane na placu przy kościele) i Annę Skubik w monodramie „Złamane

paznokcie. Rzecz do Marlenie Dietrich”. Ze względu na niewielką liczbę widzów, którą może

pomieścić widownia sceny letniej,  prawie wszystkie z prezentowanych przedstawień grane

będą kilka  razy.  Wrażeń podczas  pierwszego dnia  dostarczy również  hiszpański  teatr  Cia.

Estampades, który na chełmińskim rynku zaprezentuje spektakl „Enfila S.A.”, a trzeciego dnia

– Antagon theaterAKTion z Frankfurtu z granym po raz pierwszy w Polsce spektaklem

„Package”. 

Jednym z gości festiwalu będzie również wspomniany  A3Teatr  z paradą lampionów

„Słońce  na  wschodzie,  na  zachodzie  księżyc.  Sen  o  nocy  letniej”  –  widowiskiem łączącym

brzmienia szekspirowskiego dramatu z pogańskim obrzędem Nocy Kupały. Aktorzy w sobotę

przewodniczyć  będą  paradzie  lampionów,  w której  uczestnicy  festiwalu  przejdą  głównymi

ulicami Starego Miasta (część lampionów wykonają samodzielnie, biorąc udział w piątkowych

i sobotnich warsztatach, które odbywać się będą w Wieży Ciśnień). Parada będzie kontynuacją

odbywającego się w poprzednich latach pochodu ulicami miasta z płonącymi pochodniami.

Oprócz spektaklu Teatru Barnaby,  przedstawienia i warsztatów prowadzonych przez

Annę Makowską-Kowalczyk oraz gry miejskiej „Praca mistrza” wśród propozycji strefy KIDS

ZONE znajdą się także m.in. warsztaty pn. „Instrumenty świata” prowadzone przez Tomasza

Drozdka  T.ETNO  oraz „Przytulanka” –  zaprojektowany  przez artystkę  Izę  Rutkowską

sześciometrowy miś, który ostatniego dnia festiwalu zawędruje wszędzie tam, gdzie zamarzą

zarówno dzieci, jak i starsi uczestnicy wydarzenia. 

W przestrzeni miasta realizowane zostaną także instalacje: „Szklarnia Zmysłów”

(projekt prezentujący techniki  poznawania świata),  „Ulica Browarna”  (próba odtworzenia

chełmińskich tradycji browarniczych z możliwością skosztowania trunku przygotowanego na
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podstawie  dawnej receptury),  „Spectral”  (instalacja,  która za  pomocą światła  przedstawia

wizję architektury jutra) i „Twarze Miasta” (wystawa wielkoformatowych fotografii dawnych

chełmnian zaaranżowana w Wieży Ciśnień). Pod chełmińskim ratuszem zaplanowane jest też

plenerowe kino letnie i projekcja filmu „John Lennon. Chłopak znikąd” wybranego głosami

internautów.

 Po raz trzeci zapraszamy Państwa do odkrywania z nami nieznanych oblicz miasta,

doświadczania sztuki w wyjątkowych przestrzeniach Chełmna – miasta na 9 wzgórzach. 

W imieniu twórców festiwalu

                      Klaudia Peplińska

    rzecznik prasowy 9HF
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DYREKTOR 9HF
Piotr Murawski | perspektywy@9hf.pl | tel. 601 264 198

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 9HF
Adam Jendryczka | perspektywy@9hf.pl | tel. 888 202 499 

KURATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH 9HF
Olga Marcinkiewicz | olga.9hills@gmail.com | tel. 505 919 421

RZECZNIK PRASOWY 9HF
Klaudia Peplińska | media@9hf.pl | tel. 663 725 922

WOLONTARIAT 9HF
Marta Spandowska | wolontariat@9hf.pl | tel. 691 919 411 
Żaneta Rygielska | wolontariat@9hf.pl | tel. 609 350 088

ORGANIZATOR:

Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej, mieszkańcy Chełmna 

PARTNETR GŁÓWNY  

Województwo Kujawsko-Pomorskie (Strategiczny/Główny)

PARTNERZY I MECENASI 

Miasto Chełmno
Powiat Chełmiński 
Gmina Wiejska Chełmno
Gmina i Miasto Świecie
Powiat Świecki

PARTNERZY 

LGD Chełmno
SOSW w Chełmnie
Parafia WNMP w Chełmnie
Stowarzyszenie Teatr Agrafka
Chorągiew Ziemi Chełmińskiej
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Stary Spichrz
Apartamenty w Sercu Chełmna 
PartyBox
MAKT
Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia
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SPONSORZY 

Adriana Furniture
Centrum Nieruchomości Monika Śliwińska
Bank Spółdzielczy w Toruniu
Bank BGŻ BNP Paribas
ARPOL Seat Toruń
IntroPackman
Luminosfera 
BART

PATRONAT MEDIALNY 

TVP3 Bydgoszcz
MMS Studio
RMF Classic (współpraca redakcyjna)
Radio PiK
Radio ESKA (Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz)
Czas Chełmna
Czas Świecia
Express Bydgoski 
Nowości
chillitorun.pl
e-teatr.pl
teatralny.pl 
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