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11. Bella Skyway Festival – najważniejsze liczby

• Ekwiwalent reklamowy: 5 498 593 zł* 
• Łączna ilość informacji o festiwalu: 1 229* informacji
• Szacowana publiczność: 400 000 widzów
• 20 instalacji, w tym 8 projekcji i pokazów multimedialnych, 
   dodatkowo 7 wydarzeń towarzyszących
• 464 emisji reklamy w telewizji National Geographic

*szacunkowe dane Press Service Monitoring Mediów Sp. z o.o



• Ekwiwalent reklamowy: 5 498 593 zł* 
• Szacunkowy zasięg wszystkich informacji: 329 243 677* osób
• Szacowana publiczność: 400 000 widzów
• 12 instalacji, 8 projekcji i pokazów multimedialnych, 7 wydarzeń towarzyszących
• 464 emisji reklamy w telewizji National Geographic
*szacunkowe dane Press Service Monitoring Mediów Sp. z o.o• 144 emisji 60 sekundowej winiety 
• 320 emisji spotów sponsorskich (15 i 8 sekundowych)
• udział fotografa National Geographic w festiwalu



Wybrane zdjęcia z wydarzenia



Wybrane zdjęcia z wydarzenia



Wybrane zdjęcia z wydarzenia



Wysokonakładowy katalog (100 000 egzemplarzy)
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Last Parade
Last Parade

 Alexander Reichstein, Finlandia / Finland
 Fosa Zamkowa / Castle Moat
 20–25.08.2019, 20.30–24.00

„Last Parade” autorstwa Alexandra Reichsteina 
to wideo-instalacja dopasowana do miejsca, 
która tworzy rezerwat przyrody wypełniony 
rzadkimi zwierzętami i ptakami, gdzie cie-
nie zagrożonych i narażonych na wyginięcie 
gatunków wędrują nieustannie wzdłuż toruń-
skich murów zamkowych. Zwierzęta chodzą 
parami, tak jak podczas marszu w kierunku 
Arki Noego, jednak tym razem powoli zanika-
ją, jako że ich ostatni marsz się kończy.

“Last Parade” is a site-specific video installa-
tion by Alexander Reichstein, who creates a 
projection of a wildlife resereve, full of rare 
animals and birds, where the shadows of en-
dangered species are continuously marching 
by the Toruń castle walls. The animals walk in 
pairs, just as they did when marching towards 
Noah’s Ark, but this time they slowly disap-
pear, as their last march is coming to an end.
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Quietly speaking colors
Quietly speaking colors

 Kotryna Calkaite, Litwa / Lithuania
 ul. Ciasna / Ciasna Street
 20–25.08.2019, 20.30–24.00

Kiedy przychodzi zmrok i przygnębienie,
Pojawiają się — ciche kolorowe słowa
Pokazując drogę.
PaMięci ojca artystKi

Większość wspomnień ma kolory. Instalacja 
jest pamiątkowym obrazem mojego ojca, 
zawierającym całą gamę doświadczeń, spo-
strzeżeń, wyuczonych rzeczy, momentów 
spokoju i szczęścia, chwil wsłuchania się 
w otoczenie, w osoby obok ciebie, jak i w sa-
mego siebie. To droga do kwintesencji istoty, 
do wewnętrznego dziecka, do pierwszego 
związku — związku z twoimi twórcami.

When the darkness and depression come,
They appear — silent colorful words
Showing the way.
in MeMory of artist’s father

Most memories have colors. The installation 
is a memorable picture of the artist’s father, 
containing the whole range of experiences, 
observations, learned things, moments of 
peace and happiness, the time of listening to 
the surroundings, to people next to you, and 
to oneself. This is the way to the essence of the 
being, to the inner child, to the first relation-
ship — the relationship with your creators.
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materiały artystówmateriały artystów
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1.	Regulamin	 imprezy,	 zwany	 dalej	 „regu-
laminem”,	 został	 wydany	 na	 podstawie	
przepisów	Ustawy	z	dnia	25	październi-
ka	1991	 r.	o	organizowaniu	 i	prowadze-
niu	działalności	kulturalnej	(Dz.U.	z	2017	r.,	
poz.	862	oraz	z	2018	r.,	poz.	152	i	poz.	
1105	—	tekst	jednolity)	oraz	na	podstawie	
przepisów	Kodeksu	cywilnego.

2.	Regulamin	 jest	wydany	przez	organizato-
ra	imprezy	Toruńską	Agendę	Kulturalną.

3.	Uczestnicy	imprezy	zobowiązani	są	prze-
strzegać	ogłoszonego	regulaminu	imprezy.

4.	Wstęp	na	teren	imprezy	jest	wolny	(z	wy-
jątkiem	instalacji	„Devotion”).

5.	Uczestnikom	zgromadzonym	na	 imprezie	
nie	wolno	posiadać	żadnych	napojów	al-
koholowych,	narkotyków	oraz	niebezpiecz-
nych	przedmiotów	i	materiałów.

6.	W	przypadku	wystąpienia	okoliczności	ich	
posiadania	interweniować	będą	służby	po-
rządkowe.

7.	Uczestnicy	imprezy	zobowiązani	są	do	za-
chowania	nienarażającego	na	niebezpie-
czeństwo	innych	uczestników	imprezy.

8.	Handel	 na	 terenie	 imprezy	 odbywać	 się	
może	 tylko	w	miejscach	do	 tego	wyzna-
czonych	 i	 za	wyłączną	zgodą	organiza-
tora	imprezy.	W	przypadku	prowadzenia	
handlu	 w	 innych	 miejscach	 i	 bez	 zgody	
Straż	Miejska	w	Toruniu	zatrzymywać	bę-
dzie	towar.

9.	Zabrania	się	rzucania	jakimikolwiek	przed-
miotami.	

10.	Podczas	 imprezy	 nie	 wolno	 reagować	
w	sposób,	który	może	doprowadzić	do	po-
szkodowania	innych	uczestników	imprezy.

11.	W	razie	wypadku,	zasłabnięcia	lub	innych	
dolegliwości	 zdrowotnych	 należy	 zgłosić	
się	do	służby	porządkowej,	informacyjnej	
lub	bezpośrednio	do	służby	medycznej.

12.	Osoby	 nieletnie	 na	 teren	 imprezy	 będą	
wpuszczane	 w	 towarzystwie	 ich	 opieku-
nów	(osób	pełnoletnich).

13.	Wszelkie	problemy	i	zapytania	dotyczące	
imprezy	należy	zgłaszać	do	służby	porząd-
kowej	lub	informacyjnej	imprezy,	oznaczo-
nej	specjalnymi	strojami	z	identyfikatorami.	

14.	Organizator	 imprezy	 jest	 uprawniony	do	
utrwalania	przebiegu	imprezy,	a	w	szcze-
gólności	zachowania	osób	w	niej	uczestni-
czących,	za	pomocą	urządzeń	 rejestrują-
cych	obraz	i	dźwięk.

15.	Organizator	 imprezy	 ma	 prawo	 do	 reje-
strowania	i	utrwalania	wizerunku	osób	bę-
dących	na	imprezie	w	celach	marketingo-
wych,	wizerunkowych	itp.

Regulamin	zostanie	udostępniony	uczestnikom	
imprezy	 w	 formie	 plakatu	 w	 punktach	 infor-
macyjnych.

Toruń,	dnia	12	sierpnia	2019	roku

REGULAMIN IMPREZY
B E L L A  S K Y W A Y  F E S T I V A L  2 0 1 9

PARKINGI BUFOROWE
A. CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY (CCK)
Grudziądzka/Celnicza: dojazd z kierunku 
Gdańsk drogą krajową 91
Dojazd na festiwal autobusem linii 14 i autobusa-
mi specjalnymi BSF (odjazdy co 15 minut).
Powrót na parking z pl. Rapackiego autobusami 
linii 12 do 22.58 (do przystanku Polna), autobusa-
mi linii 14 do 22.26 oraz autobusami specjalnymi 
BSF o 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35 
i 00.05.

B. UNIWERSYTET Gagarina — aula UMK
Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 (co 10–15 
minut).
Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przy-
stanku Aleja Solidarności do 00.30.

C. MOTOARENA Pera Jonssona: 
dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon
Dojazd na festiwal tramwajami linii 2 i 5 (co 15 
minut).
Powrót na parking tramwajami linii 2 z przystan-
ku Odrodzenia do 23.15 oraz linii 5 i 3N z przy-
stanku Aleja Solidarności do 00.20.

D. CENTRUM TARGOWE „PARK” Szosa 
Bydgoska: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon
Dojazd na festiwal tramwajami linii 5 (co 15 mi-
nut) i autobusami linii 53 (co 20 minut).
Powrót na parking autobusami linii 53 z przystan-
ku Odrodzenia do 23.03 oraz tramwajami linii 5 
i 3N z przystanku Aleja Solidarności do 00.20 
(do przystanku Reja).

E. PLAC CYRKOWY Przy Skarpie: dojazd z A1 
oraz kierunków Poznań i Włocławek
Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 (co 3–15 
minut) i linii 5 (co 15 minut).
Powrót na parking tramwajami linii 1, 1N i 5 z al.
Solidarności do 00.30.

Dodatkowo informujemy o możliwości skorzysta-
nia z parkingu strzeżonego partnera festiwalu: 
płatny parking Polskiego Związku Motorowego, 
Bulwar Filadelfijski 11/15, pod mostem drogowym.

ZMIANY W MZK
Zmiany w lokalizacji przystanków i tras niektórych 
linii autobusowych MZK związane z zamknię-
ciem dla ruchu al. Solidarności i ul. Wały gen. 
Sikorskiego od 19.00 do 00.20 (także dla auto-
busów MZK):

•  autobusy linii 31 w kierunku Wrzosów zatrzy-
mywać się będą na ul. Grudziądzkiej, za skrzy-
żowaniem z ul. PCK (tymczasowy przystanek 
autobusów linii 10 i 20),

•  autobusy linii 21, 30 i 35 w obu kierunkach po-
jadą ul. Uniwersytecką i zatrzymywać się będą 
przy przychodni,

•  autobusy linii 24 w kierunku al. Solidarności do-
jadą do przystanku Odrodzenia (przy Cinema 
City) bez wjazdu w ul. Uniwersytecką oraz al. 
Solidarności (ominięcie przystanków Uniwersyte-
cka i Aleja Solidarności) i stamtąd będą kursowa-
ły do pętli Forteczna,

•  autobusy linii nocnych 01 i 03 w kierunku Podgó-
rza i Czerniewic zatrzymywać się będą na przy-
stanku przy ul. Czerwona Droga, a w kierunku 
os. Bielawy i os. Wrzosy — na ul. Odrodzenia.

DODATKOWE KURSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

20–25 sierpnia 2019 r. (wtorek–niedziela)
•  linii 20 i 11 o 00.15 z przystanku Plac Rapackie-

go w kierunku Podgórza i Czerniewic,
•   linii 27 o 23.27 i 00.15 z przystanku Plac Rapa-

ckiego w kierunku Wrzosów,
•   linii 30 o 00.13 z placu św. Katarzyny (o 00.15 

z ul. Uniwersyteckiej) w kierunku os. Nad Strugą,
•  linii tramwajowej 3 na trasie Wschodnia – Ale-

ja Solidarności co 15 minut od 19.44; powrót 
z przystanku Aleja Solidarności do 00.16.

23–24 sierpnia 2019 r. (piątek i sobota)
•  linii 27 o 19.20, 19.40, 20.10, 20.30 z pętli 

Wrzosy I,
•  linii 30 o 19.30, 19.50, 20.05, 20.25, 20.40, 

21.00 z przystanku Rubinkowo II w kierunku pla-
cu św. Katarzyny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE BELLA SKYWAY FESTIVAL W TORUNIU (20–25.08.2019)

CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ
Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do 
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej 
(do 5 osób) od 18.00 do 01.00 na powyższych 
liniach autobusowych i tramwajowych. Parkingi 
są niestrzeżone i czynne od 18.00 do 00.30.

BELLA SKYWAY FESTIVAL
TORUŃ, 20–25.08.2019 • CODZIENNIE OD GODZINY 20.30 DO PÓŁNOCY

11 Last Parade
Last Parade

  Alexander Reichstein, Finlandia / Finland
 Fosa Zamkowa / Castle Moat
 20–25.08.2019, 20.30–24.00

„Last Parade” autorstwa Alexandra Reichsteina 
to wideo-instalacja dopasowana do miejsca, któ-
ra tworzy rezerwat przyrody wypełniony rzad-
kimi zwierzętami i ptakami, gdzie cienie zagro-
żonych i narażonych na wyginięcie gatunków 
wędrują nieustannie wzdłuż toruńskich murów 
zamkowych. Zwierzęta chodzą parami, tak jak 
podczas marszu w kierunku Arki Noego, jednak 
tym razem powoli zanikają, jako że ich ostatni 
marsz się kończy.

“Last Parade” is a site-specific video installation 
by Alexander Reichstein, who creates a projec-
tion of a wildlife resereve, full of rare animals 
and birds, where the shadows of endangered 
species are continuously marching by the Toruń 
castle walls. The animals walk in pairs, just as 
they did when marching towards Noah’s Ark, 
but this time they slowly disappear, as their last 
march is coming to an end.

P A R T N E R  P R O J E K C J I

Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

Baner 1260x2500 mm

Citylight 1185x1750 mm Plakat B1

Ulotka A6

Ulotka A3, autobox Regulamin imprezy- B1



BELLA SKYWAY FESTIVAL
TORUŃ, 20–25.08.2019 • CODZIENNIE OD GODZINY 20.30 DO PÓŁNOCY

WWW.BELLASKYWAY.PL • WWW.TORUN.PL
F A C E B O O K . C O M / S K Y W A Y . F E S T I V A L
I N S T A G R A M . C O M / T A K . T O R U N . P L

05 Opowiedz innym jak to wygląda
Tell the others what it looks like

 mock nock (Malejka), Polska / Poland
 Plac za CKK Jordanki / Square behind CKK Jordanki
 20–25.08.2019, 20.30–24.00

Drzewa gatunku Finem Mundi były unikatowym 
elementem flory leżących na antypodach Wysp 
Krawędziowych. Wskutek katastrofy jeden z atoli 
zapadł się w oceanie. Tamtejsze rośliny spotka-
ła wyjątkowa zagłada. Prezentujemy makietę 
tego wyjątkowego w historii botaniki i geologii 
wydarzenia.

Finem Mundi trees used to be a unique flora rep-
resentative, situated on the antipodes of the Edge 
Islands. In a disaster, one of the atolls collapsed 
into the ocean. The plants there faced mass ex-
tinction. We present a model of this unique event 
in the history of botany and geology.

Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

Baner 1260x2500 mm - mapa Siatka 250x400cm - plakatInformacje 1260x2500mm



PARKINGI BUFOROWE, DODATKOWE KURSY MZK
A. CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY • Grudziądzka/Celnicza: dojazd z kierunku Gdańsk DK 91
Dojazd na festiwal autobusami linii 14 i specjalnymi BSF (co 15 minut).
Powrót z pl. Rapackiego autobusami linii 12 do 22.58 (do przystanku Polna), autobusami linii 14 do 
22.26 oraz autobusami specjalnymi BSF o 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35 i 00.05.
B. UNIWERSYTET • Gagarina — aula UMK
Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 (co 10–15 minut).
Powrót tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności do 00.30.
C. MOTOARENA • Pera Jonssona: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon
Dojazd na festiwal tramwajami linii 2 i 5 (co 15 minut).
Powrót tramwajami linii 2 z przystanku Odrodzenia do 23.15 oraz linii 5 i 3N z przystanku Aleja So-
lidarności do 00.20.
D. CENTRUM TARGOWE „PARK” • Szosa Bydgoska: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon
Dojazd na festiwal tramwajami linii 5 (co 15 minut) i autobusami linii 53 (co 20 minut).
Powrót autobusami linii 53 z przystanku Odrodzenia do 23.03 oraz tramwajami linii 5 i 3N z przystan-
ku Aleja Solidarności do 00.20 (do przystanku Reja).
E. PLAC CYRKOWY • Przy Skarpie: dojazd z autostrady A1 oraz kierunków Poznań i Włocławek
Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 (co 3–15 minut) i linii 5 (co 15 minut).
Powrót tramwajami linii 1, 1N i 5 z al.Solidarności do 00.30.
CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ. Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do bezpłatnego korzy-
stania z komunikacji miejskiej (do 5 osób) od 18.00 do 01.00 na powyższych liniach autobusowych 
i tramwajowych. Parkingi są niestrzeżone i czynne od 18.00 do 00.30.
DODATKOWE KURSY MZK PRZEZ CAŁY FESTIWAL
•   linii 20 i 11 o 00.15 z przystanku Plac Rapackiego w kierunku Podgórza i Czerniewic,
•   linii 27 o 23.27 i 00.15 z przystanku Plac Rapackiego w kierunku Wrzosów,
•  linii 30 o 00.13 z placu św. Katarzyny (o 00.15 z ul. Uniwersyteckiej) w kierunku os. Nad Strugą,
•   linii tramwajowej 3 na trasie Wschodnia – Aleja Solidarności co 15 minut od 19.44; powrót z przy-

stanku Aleja Solidarności do 00.16.
DODATKOWE KURSY MZK W DNIACH 23–24 SIERPNIA 2019 ROKU
•  linii 27 o 19.20, 19.40, 20.10, 20.30 z pętli Wrzosy I,
•  linii 30 o 19.30, 19.50, 20.05, 20.25, 20.40, 21.00 z przystanku Rubinkowo II w kierunku placu św. 

Katarzyny.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 
Podczas festiwalu zmianie ulegną trasy oraz przystanki niektórych linii MZK

Zmiany w lokalizacji przystanków i tras niektórych linii autobusowych związane z zamknięciem dla ru-
chu al. Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego w godzinach od 19.00 do 00.20 (także dla MZK):
•   autobusy linii 31 w kierunku Wrzosów zatrzymywać się będą na ul. Grudziądzkiej, za skrzyżowa-

niem z ul. PCK (tymczasowy przystanek autobusów linii 10 i 20), 
•   autobusy linii 21, 30 i 35 w obu kierunkach pojadą ul. Uniwersytecką i zatrzymywać się będą przy 

przychodni,
•    autobusy linii 24 w kierunku al. Solidarności dojadą do przystanku Odrodzenia (przy Cinema City) 

bez wjazdu w ul. Uniwersytecką oraz al. Solidarności (ominięcie przystanków Uniwersytecka i Aleja 
Solidarności) i stamtąd będą kursowały do pętli Forteczna,

•  autobusy linii nocnych 01 i 03 w kierunku Podgórza i Czerniewic zatrzymywać się będą na przystan-
ku przy ul. Czerwona Droga, a w kierunku os. Bielawy i os. Wrzosy — na ul. Odrodzenia.

ULICE WYŁĄCZONE Z RUCHU 
20–25.08.2019: OD 19.00 DO 24.00 
20–25.08.2019: CAŁĄ DOBĘ

Dodatkowo informujemy o możliwości skorzystania z parkingu strzeżonego partnera festiwalu: płatny 
parking Polskiego Związku Motorowego, Bulwar Filadelfijski 11/15, pod mostem drogowym.

11. BELLA SKYWAY FESTIVAL

Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

Oznaczenia - B1

Oznaczenia - 500x707mm

Informacje - 2000x1500

Mapa festiwalu - 2400x2500

Plan - 800x1800 mm



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych 



Ekspozycja materiałów promocyjnych i informacyjnych 



Festiwal w aplikacji mobilnej



Serwis internetowy Bella Skyway Festival



Serwis internetowy Bella Skyway Festival



Serwis internetowy Bella Skyway Festival



Serwis internetowy Bella Skyway Festival



Serwis TAK, informacje prasowe, mailingi, social media



Serwis TAK, informacje prasowe, mailingi, social media



Serwis TAK, informacje prasowe, mailingi, social media



Serwis TAK, informacje prasowe, mailingi, social media



Wybrane relacje w mediach: telewizja



Wybrane relacje w mediach: radio



Wybrane relacje w mediach: prasa

"RÓŻNORODNOŚĆ MIEJSCA" I SMAKÓW NA BELLA SKYWAY
GAZETA POMORSKA, 2019-08-24, JOANNA MACIEJEWSKA, str.: 9



Wybrane relacje w mediach: prasa



Wybrane relacje w mediach: Internet



Wybrane relacje w mediach: Internet



Wybrane relacje w mediach: media społecznościowe



„Kuchenne rewolucje” i Magda Gessler na Bella Skyway Festival

11. edycja Bella Skyway Festival gościła także restauratorka i osobowość telewizyjna,  
Magda Gessler. Podczas realizacji jednego z odcinków „Kuchennych rewolucji” Magda 
Gessler odwiedziła także toruński festiwal światła i niektóre z jego instalacji. Obecność 
słynnej restauratorki spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów i społeczności  
internetowych. Zdjęcia Magdy Gessler z Bella Skyway Festival były szeroko komentowane 
chociażby na Facebooku czy Instagramie.



„Kuchenne rewolucje” i Magda Gessler na Bella Skyway Festival


