Warszawa, 6 czerwca 2019

Szanowni Państwo,
Czerwiec to w oświacie czas podsumowań – mamy nadzieję, że mijający rok szkolny i akademicki
zamknie się dodatnim bilansem w każdym obszarze Państwa działalności. Wiemy też, że Państwa praca nie
kończy się wraz z przysłowiowym ostatnim dzwonkiem, że dla wielu właśnie teraz zaczyna się czas wytężonej
pracy: planowania kolejnego roku. Mamy nadzieję, że w planach Państwa orkiestr jest dużo muzyki polskiej.
W tym miejscu chcemy przypomnieć o możliwościach, jakie daje udział w prowadzonym przez Polskie
Wydawnictwo Muzyczne przedsięwzięciu TUTTI.pl. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego już od trzech lat promujemy wykonawstwo muzyki polskiej przyznając rabaty na wypożyczenia
materiałów orkiestrowych z katalogu PWM. Najciekawsze ze zgłoszonych do TUTTI.pl projektów nagradzane są
dofinansowaniem w wysokości 70% opłat z tytułu wypożyczenia materiałów wykonawczych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom instytucji szkolnictwa muzycznego, zastosowaliśmy
preferencyjne stawki rabatowe dla jednostek oświatowych: wypożyczenia materiałów orkiestrowych dla szkół i
akademii muzycznych odbywają się w ramach TUTTI.pl z upustem w wysokości 85%. Redukcja opłat dla jednostek
oświatowych jest kolejną propozycją ułatwiającą Państwu dotarcie do muzyki kompozytorów polskich. Chcemy
wspólnie z Państwem szerzyć jej znajomość wśród najmłodszych i młodych wykonawców oraz wskazywać legalne
źródła pozyskiwania materiałów wykonawczych.
Z przyjemnością przytaczamy wypowiedź Dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, pani Ewy
Stąporek-Pospiech – szkoła ta wzięła udział w wiosennym naborze TUTTI.pl uzyskując najwyższą wśród
zgłoszonych wniosków punktację! Tak postrzegane jest TUTTI.pl z perspektywy Dyrekcji tej szkoły:
Jesteśmy gorącym orędownikiem Państwa oryginalnej i potrzebnej inicjatywy – propagowania muzyki
polskiej przez uczniów szkół muzycznych w Polsce. Ma to bezpośrednie przełożenie na proces edukacyjny każdego
z nich w zakresie stylistyki i elementów patriotycznych. Państwa program TUTTI.pl wpisuje się w historiografię
rozwoju dydaktyki artystycznej w Polsce. Serdecznie gratuluję!
Już dzisiaj gorąco zachęcamy do takiego zaplanowania programu orkiestr i zespołów w Państwa szkołach
i akademiach, by uwzględniał utwory z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Otworzy to możliwość
ubiegania się o zniżki na materiały wypożyczeniowe w ramach TUTTI.pl. Program TUTTI.pl – oprócz podstawowej
misji, jaką jest szerzenie znajomości muzyki kompozytorów polskich, daje Państwu także czysto wymierne
korzyści w postaci oszczędności budżetowych.
Od 9. września przyjmujemy wnioski z propozycjami wykonań planowanych w terminie od 1 marca do
31 sierpnia 2020 r.
Z nadzieją, że wspólnie możemy wpływać na znajomość muzyki polskiej wśród naszych wychowanków,
życzymy Państwu wiele satysfakcji z podejmowanych działań i ich rezultatów.
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Informacje na temat najbliższego naboru wniosków do TUTTI.pl:

Kolejny nabór wniosków odbywać się będzie od 9. września do 7. października 2019. Składane w tym terminie
wnioski powinny uwzględniać wydarzenia (koncerty, spektakle, nagrania) odbywające się od 1. marca do 31.
sierpnia 2020 (drugi semestr).

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia pełnego wniosku zamieszczone są na stronie
www.tutti.pwm.com.pl. Wypełniając dokumenty aplikacyjne, proszę wybrać na wskazanej stronie w zakładce
‘materiały do pobrania’ formularz wyceny z opisem EDUKACJA. System automatycznie naliczy stosowny rabat.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy także tutorial, który wskazuje kolejne kroki wypełniania wniosku. Tutorial
zamieszczony jest na PWM-owskim kanale YouTube.
Jeśli nie rozwieje on Państwa pytań i wątpliwości, zespół PWM pozostaje zawsze do Państwa dyspozycji
(tutti@pwm.com.pl, justyna_luboradzka@pwm.com.pl).
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