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INTERPORTA 18´ (Mezinárodní hudební festival PORTA)
1. - 3. 6. 2018
Tradiční mezinárodní hudební festival country, folkové a trampské písně, který byl před 52. lety založen v Ústí nad
Labem.
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 8 - 10 vítězů národních kol zahraničních partnerských festivalů.
Předpokládá se vystoupení cca. 25 souborů. Předpokládaná účast na finálových akcích je 2500 lidí. Společně
s doprovodným programem (semináře, výstavy, recitály) se předpokládá účast 3000 návštěvníků.
Ústí nad Labem, prezentace akce na partnerských festivalech v Česku, Polsku a na Slovensku
Hudební festival country, folkové a trampské písně se stal 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 destinaci. Bude zajištěna prezentace regionu na národních kolech v Polsku a na Slovensku a
oblastních kolech v ČR. Akce podchytí mladé textaře a skladatele v daných žánrech a vytvoří platformu
pro výměnu zkušeností a kontaktů zúčastněných kapel.
950.000,- Kč včetně všech doprovodných programů a aktivit
Vícezdrojové (dotace, projekty, sponzoři, výnosy z akce, vlastní vklad)
Subjekty, které dosud tvořily organizační štáb festivalu Porta (Kulturní středisko města Ústí nad Labem, ARS
PORTA BOHEMICA z.s, ÚMO ÚL – Severní Terasa, ČTU Praha, produkční agentury MONIA a JaM) se dohodly a
vytvořily nový subjekt INTERPORTA z.s. tak, aby byl garantován jednodušší systém řízení i financování. Rovněž se
organizátoři dohodli na změně názvu festivalu. Nově se bude jmenovat INTERPORTA. Tento název byl používán
v minulosti při obnově Porty v Ústí nad Labem v roce 1991. Rozhodli se tak s ohledem na přehlednější orientaci
soutěžících i diváků. Dosud totiž docházelo k záměnám a nedorozuměním v souvislosti s národním kolem české
PORTY, které se koná každoročně v Řevnicích. Jeho vítězové postupují do mezinárodního finále v Ústí n. L. Sem
kromě nich a vítězů zahraničních soutěží postupují také vítězové festivalu Brána v Brně (tj. soutěž muzikantů
do 18 let). Mezinárodní hudební festival PORTA je název dlouhý a příliš popisný.
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Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
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Organizace, které dosud tvořily organizační štáb festivalu Porta, se dohodly a vytvořily nový subjekt INTERPORTA
z.s. tak, aby byl garantován jednodušší systém řízení i financování. Rovněž se organizátoři dohodli na změně názvu
festivalu. Nově se bude jmenovat INTERPORTA. Ve vedení spolku jsou Jindřich Šrejber, který se Portě aktivně
věnuje od roku 1968 a od roku 1991, po návratu festivalu do Ústí n. L., je jeden z jeho významných organizátorů.
Ing. Josef Vejlupek je aktivním členem štábu od roku 2004. Podílející se především na dramaturgii a řízení
realizačního týmu. Mgr. Petr Vlasák se na organizování akce podílí od roku 2013 a je úspěšným garantem logistiky
celé akce. Jan Moucha je dlouholetý producent a především garant technického zajištění hudebních produkcí.
Členem štábu je od roku 2012. Ing. Jiří Jandásek, který patří k významným hudebníkům „portovních“ žánrů a
ke spolupráci byl přizván v tomto roce. Spolek INTERPORTA vytváří realizační tým, kde pracuje řada dobrovolníků
a zástupců partnerských organizací.
Višňová 1,400 11 Ústí nad Labem
IČO 6575277
Jindřich Šrejber - Svojsíkova 2664/10, 400 11 Ústí nad Labem
ředitel soutěží festivalu a člen vedení spolku
731168774
apbsrejber@gmail.com
interporta@email.cz
Josef Vejlupek – předseda spolku INTERPORTA z.s.
Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, ARS PORTA BOHEMICA Z.S., Kulturní středisko města Ústí nad Labem, ÚMO
Ústí nad Labem – Severní Terasa, Česká tábornická unie, Český rozhlas Dvojka
Medializace celé akce bude zajištěna prostřednictvím rozhlasových stanic Český rozhlas „Sever“, Country rádio
Praha a Český rozhlas „Dvojka“, který zajišťuje záznam všech koncertů a dalších medií.
Počet vydaných druhů plakátů: 2
Počet vylepených plakátů:
400
Počet velkoplošných poutačů: 6
Počet odvysílaných minut před akcí v ČRo Dvojka, ČRo. Sever, Country rádiu 50 spotů + 3x 60 minut pořad k akci
Z finále mezinárodní soutěže bude Český rozhlas Dvojka pořizovat záznam
Počet čísel festivalového časopisu: 3
Počet článků v tisku: 7 (MF Dnes, Deník, 5+2, Žít Ústí, webové stránky a sociální sítě.
Uskuteční se tisková konference a moderátoři na všech hlavních i doprovodných akcích budou propagovat

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Ústecký kraj. Ve všech formách komunikace bude prezentováno Rodinné stříbro Ústeckého kraje a Ústecký kraj
Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín; Zahrada Čech 2018 a další akce, které budou upřesněny
na základě sestavení celého kalendáře akcí Rodinného stříbra

