NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina

Předpokládaný
počet
aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity

52. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2016
Festival je svým počtem koncertů a svým časovým, dramaturgickým, teritoriálním a významovým
vlastnostem největší kulturní akcí Ústeckého kraje v oblasti vážné hudby v roce 2016. Podílí se na
něm většina významných kulturních organizací našeho regionu. Územní působnost festivalu a výběr
koncertních míst se orientuje na již ověřené koncertní sály s hudebním a kulturním zázemím s
předpokladem vysoké návštěvnosti. Festival svým rozsahem a uměleckým obsazením reprezentuje
kulturu našeho regionu a svým významem překračuje rámec kraje i hranice ČR. Festival uvádí
logo a znak Ústeckého kraje, jako svého donátora, na všech tiskovinách, propagačních materiálech,
plakátech, programech a katalogu.
Ústecký kraj se díky podpoře v letech minulých prezentoval jako kraj, podporující kulturní aktivity na
území našeho regionu. Hejtman každoročně přejímal záštitu nad vybranými koncerty, na všech
propagačních materiálech byla uvedena podpora kraje, včetně znaku ÚK. Hudební festival Ludwiga
van Beethovena je nejstarším, největším a nejvýznamnějším festivalem, který pořádá koncerty
výhradně na celém území Ústeckého kraje.
Hudební festival
Mezinárodní
26. 5. - 23. 6. 2016
Festivalové koncerty se zaměřují především na posluchače klasické hudby, odbornou veřejnost a
studenty středních a vysokých škol. Tradičně navazuje spolupráci se zahraničními vysokými školami
ve Švýcarsku a SRN, se kterými spolupořádá workshopy.
účastníků/návštěvníků 4 200

Teplice, Děčín, Most, Chomutov, Osek, Litoměřice,
Klášterec nad Ohří, Velké Březno, Jimlín

Očekávané výsledky/dopady/výstupy

V plánu je 6 symfonických a 14 komorních koncertů. Jako každým rokem bude festival hostit
významné umělce, letos jimi jsou mimo jiné Vilém Veverka, Štefan Margita, sólisté Broadway
Theatres New York a další. Všechna oslovená města, kde se budou festivalové koncerty konat,
přislíbila možnost spolupráce jak po stránce finanční, tak po stránce pořadatelské. Starostové a
primátoři dotčených měst přebírají záštitu nad jednotlivými koncerty v místě jejich konání.
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
3 100 000 Kč
Financování
Statutární město Teplice, Státní fond kultury, Ministerstvo kultury ČR, dotčená města v Ústeckém
kraji
Hlavní organizátor aktivity
Severočeská filharmonie Teplice
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud Koncertní činnost v tuzemsku i zahraničí
se nejedná o odbor KÚ)
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
odbor KÚ)
Kontaktní / zodpovědná osoba
Bc. Roman Dietz
Pozice
ředitel SČF Teplice
Telefon
+420 608 110 965
Email
dietz.sev.filharmonie@seznam.cz
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se Bc. Roman Dietz
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity
Statutární města Teplice, Děčín, Most a Chomutov, Města Osek, Litoměřice, Klášterec nad Ohří a
Velké Březno, Správa kulturních zařízení Chomutov, Dům kultury Teplice, Lázně Teplice, Severočeská
galerie výtvarného umění Litoměřice, zámky Velké Březno, Děčín, Klášterec nad Ohří a Teplice,
klášter Osek, Asociace hudebních festivalů ČR, Konzervatoř Teplice, Ministerstvo kultury ČR aj.

