Název aktivity
Datum konání akce
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Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa

13. ročník hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny
3. – 9. 7. 2017
Klášterecké hudební prameny 2017 a mezinárodní houslové kurzy jsou již 13. ročníkem významného
hudebního festivalu pod uměleckým vedením pana Jaroslava Svěceného. Tato akce má
nadregionální a přeshraniční přesah.
Loňský 12. ročník Kláštereckých hudebních pramenů byl z hlediska vysoké návštěvnosti úspěšný a
setkal se s velmi pozitivními ohlasy laické i odborné veřejnosti z České republiky i ze zahraničí.
Díky vysoké atraktivitě programu a multižánrovému pojetí festivalu se podařilo oslovit diváky všech
věkových skupin. A to nejen místní obyvatele, významný podíl návštěvníků tvořili lidé z okolních
regionů i ze zahraničí (především Sasko).
Uspořádání multižánrového hudebního festivalu a mezinárodních mistrovských houslových kurzů
přispívá svojí kvalitou a rozsahem k prezentaci Ústeckého kraje jako kulturního regionu a zvýší
povědomí o Klášterci nad Ohří a Ústeckém kraji jako zajímavé turistické destinaci.
Kulturní / společenská / vzdělávací
Mezinárodní
Příznivci kvalitní profesionální hudby všech věkových kategorií, nadaní mladí umělci - účastníci
houslových kurzů, špičkoví čeští a zahraniční umělci
2000 - 3000
Zámek Klášterec nad Ohří, Kostel Nejsvětější Trojice Klášterec nad Ohří
Propagace a prezentace Ústeckého kraje jako kulturního a turisticky zajímavého regionu.
850.000,-Kč
vícezdrojové
Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Organizace je příspěvkovou organizací města Klášterec nad Ohří, která je zřízena jako správce
kulturních zařízení ve městě a hlavní pořadatel městských kulturních akcí.
Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 47792311; nejsme plátci DPH

Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017

Ing. Petr Hybner
ředitel organizace
602 194 099
info@zamek-klasterec.cz
Ing. Petr Hybner – ředitel organizace
Ústecký kraj, Město Klášterec nad Ohří
1.) Zajištění výlepu plakátů v rámci Klášterce nad Ohří
2.) Odvysílání spotu před filmovým představením v kině Egerie v Klášterci nad Ohří
3.) Umístění reklamního banneru v rámci našich akcí
4.) Umístění reklamního banneru v našich prostorách

