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14. ročník hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny
2. – 8. 7. 2018
Klášterecké hudební prameny 2018 a mezinárodní houslové kurzy jsou již 14. ročníkem
významného hudebního festivalu pod uměleckým vedením houslového virtuóza pana Jaroslava
Svěceného. Tato akce má nadregionální a přeshraniční přesah.
Díky vysoké atraktivitě programu a multižánrovému pojetí festivalu se daří oslovit diváky všech
věkových skupin. A to nejen místní obyvatele, významný podíl návštěvníků tvoří 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
Zámek Klášterec nad Ohří, Kostel Nejsvětější Trojice Klášterec nad Ohří
Propagace a prezentace Ústeckého kraje jako kulturního a turisticky zajímavého regionu
800.000,-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
Ing. Petr Hybner
ředitel organizace

Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

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

602 194 099; 474 375 436
info@zamek-klasterec.cz
Ing. Petr Hybner – ředitel organizace
Ústecký kraj, Město Klášterec nad Ohří
Noviny – Klášterecké noviny, Kadaňské noviny, Chomutovský deník, Karlovarský deník, časopis
Kam po Česku, Mladá fronta Dnes.
Rozhlas – Rádio Blaník, Český rozhlas 2.
Regionální televize – TV Focus, Tv OKO 1.
Verbální propagace – moderátor akce, tisková konference.
Tiskoviny – plakáty, pódiové bannery.
1.) Zajištění výlepu plakátů v rámci Klášterce nad Ohří
2.) Umístění reklamního banneru v rámci našich akcí
3.) Umístění reklamního banneru v našich prostorách

