Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012
Výsledky výzvy s uzávěrkou 29. 2. 2012.
Přidělení dotací schválila Rada města Český Krumlov usnesením č. 192/10/2012 ze dne 16. 4. 2012.
Výzva: Program má jedinou výzvu.
Opatření: Program má jediné opatření - aktivity v oblasti zahraničního partnerství, min. částka: 5.000 Kč, max. částka: 35.000 Kč, spoluúčast min.: 30%.

Ev. č.

1/2012

Žadatel (IČ)

Sdružení pro rozvoj
ZUŠ v Českém
Krumlově (69114382)

Název projektu

Česko-slovinská umělecká spolupráce a
její prezentace v kulturním projektu
„MARIBOR- Evropské město kultury
2012“

Celkový
rozpočet

Požadovaná
částka

Spoluúčast
%

203.700 Kč

35.000 Kč

83%

Schváleno

(průměr)

Návrh
hodnotící
komise

86

35.000 Kč

35.000 Kč

Bodování

Hlavním důvodem podání žádosti o dotační příspěvek je pozvání dechového a smyčcového orchestru ZUŠ Český Krumlov do projektu umělecké spolupráce
s orchestry Hudební školy (Glasbenej šoly) ve Slovenj Gradci, který byl schválen a vybrán do programu evropského projektu "MARIBOR - Evropské město kultury
2012". Celkem 112 mladých hudebníků představí společně nastudovaný program na koncertním turné spojených orchestrů obou škol publiku v MARIBORU
a přidružených městech Velenje a Slovenj Gradec.Tomuto reprezentativnímu koncertnímu turné budou předcházet společná sehrávání a koncertní vystoupení obou
orchestrů nejprve v České republice v Českém Krumlově a v jihočeské metropoli Českých Budějovicích. Pro vysoké náklady na dopravu do partnerské země
i náklady na realizaci projektu v jižních Čechách v Krumlově si dovolujeme požádat o dotační příspěvek.
Abstrakt
projektu

Vlastní projekt představují dvě čtyřdenní koncertní setkání s úkolem sjednotit pojetí průběžně studovaného repertoáru a nadchnout děti pro skvělou společnou
interpretaci ve spojených orchestrech. Ve dnech 12. -15. dubna 2012 přijedou mladí hudebníci ze Slovenj Gradce do Českého Krumlova na společné soustředění
v prostorách ZUŠ Český Krumlov, které bude završeno koncerty v českokrumlovském Městském divadle 13. dubna a v Jeremiášově koncertní síni v
Českých Budějovicích 14. dubna 2012. O sledování spolupráce projevili zájem zástupci Velvyslanectví Slovinské republiky. Z koncertu bude pořízen digitální
zvukový i obrazový záznam. Ve dnech 24.-27. května se vydají českokrumlovské orchestry na koncertní turné do Slovinska, kde společný dechový i smyčcový
orchestr vystoupí na samostatných koncertech v Mariboru, na společném koncertě pro studenty a pedagogy středních škol ve Velenje a pro veřejnost v
Galerii ve Slovenj Gradci. Program koncertů je sestaven hlavně z českých a slovinských skladeb, za dirigentský pult se postaví tři čeští a dva slovinští dirigenti.
Cílová skupina: děti, studenti, pedagogové, široká veřejnost.

