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Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2011r.
Zarząd:
Prezes- Jerzy Markiewicz 65-119 Zielona Góra ul. Rzeźniczaka 13/33
Z-ca prezesa- Cezariusz Górski 65-310

Zielona Góra ul. Kosynierów 4c

Sekretarz- Mirosław Musioł 65- 536 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 15/14
Skarbnik – Ewa Krawczyk 65- 012

Zielona Góra ul. Bratkowa 11

Towarzystwo zgodnie ze swoim statutem, który załączamy do niniejszego
sprawozdania, skupiało się na realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym,
których wykaz przedstawiamy poniżej:
Wykaz koncertów zespołów Cantores Viridimontani i Collegium Viridimontanum,
które podczas wspólnych projektów występują pod nazwą Cappella Viridimontana:
Drukiem wytłuszczonym zaznaczone imprezy międzynarodowe.
1.
Festiwal Muzyka nad Odrą- Eisenhuettenstadt -09.03.2011 Stabat
mater-wyk.: Cantores viridimontani dyr. Jerzy Markiewicz ,
2.
Zielona Góra- 02.04.2011- kościół p.w. Św. Alberta- Koncert
Rocznicowy wyk.: Cantores viridimontani dyr. Jerzy Markiewicz ,
3.
Zielona Góra- 14.05.2011 kościół ewangelicki – Koncert Majowy Stabat
mater– wyk. Cantores Virdimontani, , dyr. Jerzy Markiewicz , H. Markiewiczpozytyw, H. Kasperczak- teorba, T. Lisiecki- wiolonczela
4.
Luebbenau- 26.06.2011 Nikolaikirche wyk.: Cantores Viridimontani dyr.
Jerzy Markiewicz , H. Markiewicz- pozytyw, H. Kasperczak- teorba, T. Lisieckiwiolonczela
5.
Sierakowice-31.07.2011- I Festiwal Muzyki Kameralnej- wyk. Cantores
Virdimontani, , dyr. Jerzy Markiewicz , H. Markiewicz- pozytyw, H.
Kasperczak- teorba, T. Lisiecki- wiolonczela
6.
Rokitno- 14.08.2011 – Sanktuarium MBCS- wyk. Cantores
Virdimontani, , dyr. Jerzy Markiewicz , H. Markiewicz- pozytyw, H.
Kasperczak- teorba, T. Lisiecki- wiolonczela
7.
Forst- 27.08.2011- Nikolaikirche- – Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Kameralnej i Organowej Lubsko 2011- wyk. Cantores
Virdimontani, , dyr. Jerzy Markiewicz , H. Markiewicz- pozytyw, H.
Kasperczak- teorba, T. Lisiecki- wiolonczela
8.
Zielona Góra – 10.09.2011- Koncert Winobraniowy- konkatedra p.w.
Św. Jadwigi wyk. Marzena Michałowska, Collegium Viridimontanum
9.
Nowa Sól- 08.10.2011- Kościół p.w. św. Antoniego- Jesienny Koncert
Bachowski wyk.: Cappella Viridimontana dyr. Jerzy Markiewicz ,
10.
Zielona Góra-09.10.2011- Kościół ewangelicki- Jesienny Koncert
Bachowski wyk.: Cappella Viridimontana dyr. Jerzy Markiewicz ,

Inną formą działalności było zorganizowanie podobnie jak w latach ubiegłych w
ramach imprezy Lato Muz Wszelakich czterech koncertów pod nazwą „Wieczory u
Luteranów”, w ramach których wystąpili:
Wieczory u luteranów 2011 Kościół ewangelicki
Kier. art. Jerzy Markiewicz
Program:
07.08- „Barokowe quodlibet”
wyk.: Cantores Viridimontani
Jerzy Markiewicz- dyrygent
14.08- Koncert kameralny
Frank Pschichholz- lutnia
Tomasz Orlow- organy improwizacje organowe
21.08- Muzyka średniowiecza
wyk.: Ars Cantus
kier. art. Tomasz Dobrzański
28.08- Koncert finałowy
wyk.: Marek Kudlicki –organy,
Castle Brass -Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego
Kolejny raz uzyskaliśmy potwierdzenie rosnącej rangi
i popularności
organizowanych przez nas koncertów. Stale rosnące z roku na rok powodzenie tych
koncertów i uzyskanie bardzo wysokich ocen ze strony słuchaczy dobrze rokuje na
przyszłość. Problemem jest niedostateczne finansowanie, co może nas zmusić do
ograniczenia liczby koncertów. Problem ten został zasygnalizowany przy okazji
składania sprawozdania z tegorocznego cyklu. Można bez przesady stwierdzić, że
ten cykl koncertów ze względu na wysoki poziom stał się naszą sztandarową
imprezą.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami została uruchomiona strona internetowa jak
również ostał przeprowadzony remont pozytywu, w ramach którego wstawiono nowy
4 stopowy rejestr oraz poprawiona została intonacja. W efekcie pozytyw zyskał
bardzo dużo od strony brzmieniowej.
W roku 2011 podtrzymaliśmy również realizację koncertu w sanktuarium w Rokitnie,
i choć naszym zamierzeniem jest stworzenie małego festiwalu nie udało się tego
osiągnąć. Być może będzie to możliwe w roku 2012.
Pozytywny finał, jeśli można tak powiedzieć, ma zasygnalizowana na poprzednim
zebraniu sprawa włączenia się naszego Towarzystwa w działania mające
doprowadzić do ocalenia organów w Zatoniu, jedynych organów barokowych
znajdujących się na terenie naszego województwa.
W efekcie, podjętych wspólnie z działaczami stowarzyszenia „ Nasze Zatonie” i ks.
proboszczem Marcinem Fliegerem, działań powstała ekspertyza dotycząca
instrumentu oraz zostały sporządzone wnioski o dotacje na jego remont.
Ubocznym efektem jest współpraca ze stowarzyszeniem „Nasze Zatonie”, z którym
zorganizowaliśmy wspólnie jeden koncert a we wrześniu roku 2012 planujemy
następny
Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody ogółem
Przychody netto ze sprzedaży:

186 643,59 zł

- wykonanie koncertów

102 880,80 zł

- reklama podczas koncertów

41 010,57 zł

- sprzedaż biletów, licencji

2 810,18 zł

Pozostałe przychody operacyjne:
- dotacje:
Urząd Miasta Zielona Góra

20 000,00 zł

Zarząd Województwa Lubuskiego

10 000,00 zł

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

8 000,00 zł

darowizna: Gazstal Zielona Góra

1 000,00 zł

inne przychody operacyjne:
1 % podatku doch. od osób fizycznych

-----

składki statutowe

38,00 zł

inne

171,25 zł

Przychody finansowe :
- uzyskane odsetki

36,64 zł

- inne

696,15 zł

Poniesione koszty ogółem na realizację celów statutowych
- koszty działalności operacyjnej
- pozostałe koszty operacyjne
- pozostałe koszty finansowe

192 490,81 zł
191 736,55 zł
265,00 zł
489,26 zł

Wynik finansowy za 2011r. - strata 5 847,22 zł

Koszty na wynagrodzenia z umów zlecenia (art.13 uopdof)
Zatrudnienie z powyższego tytułu - 3 osoby
Wartości aktywów i pasywów Towarzystwa
A k t y w a (wartości netto)
- rzeczowe aktywa trwałe
- należności długoterminowe
- inwestycje długoterminowe
- długoterminowe rozliczenia
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe kosztów
Razem aktywa:
P a s y w a (wartości netto)
- kapitał
- strata netto

…........

4 564,68 zł
------------711,10 zł
11 608,19 zł
1 822,68 zł
172,33 zł
18 878,98 zł
1 005,39 zł
- 5 847,22 zł

zł

- zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe
Razem pasywa:

----974,46 zł
22 746,35 zł
18 878,98 zł

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych :
Urząd Skarbowy : nie mamy zaległości
W roku 2011 nie byliśmy kontrolowani.

Prezes

Skarbnik

Jerzy Markiewicz

Ewa Krawczyk

