NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

VIII.Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa
Projektem chceme přiblížit veřejnosti tradiční lidovou kulturu v různých podobách a stylech.
Snažíme se tímto přístupem obrátit větší pozornost k projevům lidové kultury a folkloru. Tyto
projevy jsou naším bohatstvím, jejichž hodnoty by měly podporovat vědomí národní identity. Dalším
poměrně významným cílem je podpora cestovního a turistického ruchu Ústeckého kraje. Nejen s
pořádáním předchozích sedmi festivalů, ale i s dalšími akcemi s lidovou tématikou má FS Lužičan
bohaté zkušenosti. Z ohlasu veřejnosti jsou tyto aktivity nadále žádány o čemž svědčí stálá
návštěvnost našich akcí. V minulém roce byla udělena FS Lužičan medaile hejtmana Ústeckého kraje
za podporu tradiční lidové kultury a propagaci folkloru prostřednictvím pořádání Mezinárodního
folklorního festivalu.
Uspořádáním mezinárodního folklorního festivalu vzniká kvalitní akce a s tím i spojená propagace
Ústeckého kraje.
Kulturní a společenská
Mezinárodní
17. 6. – 19.6. 2016
Projekt je určen pro všechny cílové skupiny
účastníků/návštěvníků cca 2000

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný
počet
aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity

Krásná Lípa a okolní města a obce
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace tradiční lidové kultury a folkloru.
Součástí akce je nabídka účasti pro ukázky a prodej tradičních lidových řemesel na souběžně
probíhajícím staročeském jarmarku. Je to obohacení společenského života pro všechny obyvatele a
návštěvníky regionu a oživení turistického ruchu.
Cca 200.000,. Kč

Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud
se nejedná o odbor KÚ)
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o
odbor KÚ)
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity

Vícezdrojové
Folklorní soubor Lužičan
Organizování mezinárodních festivalů, tradičních lidových a společenských
dopadem na celý region a kraj, ve kterém je akce pořádána
Pražská 307/8, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 64676421
Naďa Semelková
vedoucí souboru
774 565 184
fs.luzican@seznam.cz
Naďa Semelková – statutární zástupce spolku
Ústecký kraj, město Krásná Lípa

akcí s pozitivním

