Název aktivity

54. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018

Datum konání akce

24. 5. - 21. 6. 2018

Krátký popis aktivity

Festival Ludwiga van Beethovena se koná od roku 1964 a v roce 2018 bude probíhat jeho 54. ročník.
Rozsahem a uměleckým obsazením reprezentuje kulturu našeho regionu a svým významem
překračuje rámec kraje i hranice ČR. Zahrnuje 20 koncertů v 10 městech našeho kraje.
Festival bude svým počtem koncertů a svým časovým, dramaturgickým, teritoriálním a významovým
vlastnostem největší kulturní akcí Ústeckého kraje v oblasti vážné hudby v roce 2018. Podílí se
na něm většina významných kulturních organizací našeho regionu.
Koncertní činnost
Mezinárodní
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.

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity

4 000
Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Litoměřice, Velké Březno, Osek, Jimlín, Klášterec n. O. a Terezín

Očekávané výsledky/dopady/výstupy

V plánu je 6 symfonických a 14 komorních koncertů, v rámci festivalu se uskuteční týdenní workshop
ve spolupráci s Musikhochschule Zürich s důrazem na nastudování a interpretaci díla L. van
Beethovena. V komorních koncertech budou uplatněni především mladí umělci nastupující generace,
laureáti soutěže Pražské jaro a Soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Jako každým rokem bude
festival hostit významného světového umělce, jehož jméno bude zveřejněno až po přidělení
finančních prostředků od zřizovatele a dalších donátorů.

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity

3 000 000 Kč

Financování

Statutární města Teplice, Chomutov, Děčín, Města Klášterec nad Ohří, Osek, Litoměřice, Státní fond
kultury ČR, Ministerstvo kultury, Ústecký kraj
Severočeská filharmonie Teplice

Hlavní organizátor aktivity

Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity

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

Severočeská filharmonie Teplice působí od roku 1838. Pořádá cca 130 koncertů ročně, z toho více jak
40 v zahraničí. Hlavní náplní činnosti je koncertní činnost a pořádání Hudebního festivalu Ludwiga van
Beethovena.
Severočeská filharmonie Teplice, příspěvková organizace
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice
608110965
dietz.sev.filharmonie@seznam.cz
Mgr. Roman Dietz
Statutární města Teplice, Děčín, Most a Chomutov, města Osek, Litoměřice, Klášterec nad Ohří,
Správa kulturních zařízení Chomutov, Dům kultury Teplice, Lázně Teplice, Severočeská galerie
výtvarného umění Litoměřice, Soutěž Virtuosi per musica di pianoforte, Evropská hudební akademie,
zámky Velké Březno, Děčín, Klášterec nad Ohří a Teplice, klášter Osek, Ministerstvo kultury ČR,
Asociace hudebních festivalů ČR, Český rozhlas Sever Ústí nad Labem, Český rozhlas Vltava, Česká
televize, Mladá fronta Dnes, Deníky Bohemia, Hudební rozhledy, Časopis Harmonie
Plakáty programu celého festivalu po celém kraji cca 500 ks, formát A1, plakáty jednotlivých koncertů
v daných místech a okolí cca po 100 ks formátu A1, katalog festivalu 48 stran cca 3000 ks, webové
stránky, tisk MF Dnes, Deníky Bohemia, regionální televize, tiskoviny Regio, ČRo Sever
dle možností a dohody

