Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Mezinárodní festival PORTA (1967 - 2017)

Cíle a odůvodnění aktivity

Podpora rozvoje amatérských hudebníků a autorů, propagace české hudební scény, propagace města a celého
regionu. Obohacení kulturního života města, platforma pro porovnání kvality neprofesionálních hudebních
souborů a sólistů
Mezinárodní soutěžní hudební festival navazující na národní soutěže v partnerských státech.
Mezinárodní
Věková kategorie je od 15 let výše, bez rozdílu pohlaví, národnosti a státní příslušnosti.
Do vlastního mezinárodního finále postupuje 10 vítězů národních kol zahraničních partnerských festivalů.
Přehlídky autorské soutěže se zúčastní 16 písní, které vyberou poroty na oblastních kolech. Festival bude
doplněn hosty. Předpokládá se vystoupení cca 36. souborů. Předpokládaná účast na finálových akcích je 2500
lidí. Společně s doprovodným programem (semináře, výstavy, recitály) se předpokládá účast 5000 lidí.
Soutěže v Ústí nad Labem, výstavy budou v Ústí n. L, Děčíně, Chebu, Turzovce (SK) a Glucholazech (PL)
PORTA se stala určitým fenoménem, který patří k Ústí nad Labem. Jedná se o jedno z mála pozitiv, se kterým
je město dlouhodobě spojováno. Významně propaguje náš region jako zajímavou turistickou destilaci. Bude
zjištěna prezentace regionu na národních kolech v Polsku a na Slovensku a oblastních kolech v ČR. Zajistí
podchycení mladých textařů a skladatelů v daném žánry. Vytvoří se platforma pro výměnu zkušeností a
kontaktů zúčastněných kapel.
700.000,- Kč Náklady na akce garantované organizací ARS PORTA BOHEMICA z.s. (soutěže, semináře výstavy,)
vícezdrojové
ARS PORTA BOHEMICA z.s.,
Rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, zájmových aktivit občanů a využívání volného
času. V oblasti výstavnictví se věnuje především prezentaci výtvarných děl a fotografií jak regionálních, tak
i zahraničních autorů formou mezinárodních výstav. Výstavní činnost zajišťuje jak v ČR, tak i v zahraničí.
Organizuje, nebo se podílí na organizování festivalů, přehlídek a soutěží zaměřených na rozvoj jednotlivých
oblastí kultury, které podporují aktivní využívání volného času. Svojí činností a realizací svého poslání
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1. - 4. 6. 2017 (vlastní soutěž) Oslavy včetně výstavy od března do listopadu
Tradiční mezinárodní hudební festival country, folkové a trempské písně, který byl před 50. lety založen v Ústí
nad Labem. Od března 2017 budou probíhat oslavy výročí festivalu. Součástí festivalu bude výstava k 50.
výročí a odborné semináře pro mladé autory.

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
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Partneři aktivity
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí
v rámci projektu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje 2017

propaguje a popularizuje město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Českou republiku.
Přehled posledních akcí: Výstava k holokaustu „Osudy lidí Davidovy hvězdy“ ,Mezinárodní výstava fotografií
„Společný prostor - Gemeinsamer Raum“ v rámci Dnů české a německé kultury, Jubilejní 50. ročník
„Mezinárodního festival PORTA“ (42 soutěžících subjektů,182 soutěžících, v rámci celých oslav bylo
realizováno 46 koncertů s účastí 264 kapel a sólistů. Účast diváků cca 13.000), Česko německou výstavu
fotografií v Děčíně.
Svojsíkova 2664/10 Ústí nad Labem
Jindřich Šrejber
Předseda sdružení a ředitel soutěží festivalu.
731168774
apbsrejber@gmail.com
apbsrejber@seznam.cz
Jindřich Šrejber statutární orgán organizace ARS PORTA BOHEMICA z.s.
Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, UMO
Severní Terasa Ústí nad Labem, Česká tábornická unie, Dream PRO s.r.o, Český rozhlas Dvojka.
- Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín 16. - 18. 6.2017
- Zahrada Čech 2017 15. - 23. 9. 2017
Bude upřesněno na základě sestavení celého kalendáře akcí Rodinného stříbra

