Název aktivity – rok 2020

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

Datum konání akce

18. – 21. 6. 2020

Krátký popis aktivity

V roce 2020 se bude konat již 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice..
V rámci festivalu se koná soutěž big bandů v kategorii do 25 let a v kategorii nad 25 let. Dále se konají
doprovodné programy, kde vystupují dechové orchestry a mažoretkové formace. Orchestry koncertují nejen v
České Kamenici, ale i v okolních městech a obcích a také v partnerských městech Bad Schandau a Pirna. Tento
festival se během let stal již tradiční akcí našeho regionu, ale také získal mezinárodní věhlas. Pravidelně se
festivalu účastní orchestry z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, a dále např. z Itálie, Slovinska, Ruska,
Dánska.
Mezinárodní hudební festival výrazně přispívá k propagaci hudby v regionu. Zároveň dochází k výměně
zkušeností mezi orchestry z různých zemí a srovnání kvality jejich produkce v mezinárodním měřítku.
Kromě porovnání kvality souborů a možnosti výměny zkušeností je i výbornou příležitostí k navázání
spolupráce mezi jednotlivými orchestry. Mladí hudebníci čerpají zkušenosti od svých starších kolegů.
Významná je spolupráce s německými partnery, která se neustále rozvíjí
Cílem této akce je uspořádání mezinárodního hudebního festivalu, kde účinkují amatérští, ale někdy i
poloprofesionální hudebníci z Čech i ze zahraničí. Propagace tohoto hudebního žánru a celého regionu v
mezinárodním rozsahu.

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity

Kulturní

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa

Čeští a zahraniční hudebníci, obyvatelé celého regionu.
Účastníci 1000 / návštěvníci 10 000
Dům kultury a náměstí Česká Kamenice, Rumburk, Krásná Lípa, Hřensko, Arnoltice, Bad Schandau, Pirna

1,8 mil. Kč
vícezdrojové
Dům kultury Česká Kamenice
Organizování kulturních a společenských akcí
Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 472 74 336

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

Dagmar Hlavatá
ředitelka
602 145 434
dumkultury@ceska-kamenic.cz
Statutární zástupce
Ústecký kraj, Město Česká Kamenice, Město Bad Schandau, Město Pirna, Město Rumburk, Město
Krásná Lípa, Obec Hřensko, Obec Arnoltice, Ministerstvo kultury ČR, Euroregion Labe, Českoněmecký fond budoucnosti, Svaz hudebníků ČR
Akce bude prezentována - Děčínský deník, Českokamenické noviny, www stránky festivalu, www
stránky a informační centra měst Česká Kamenice, Rumburk, Krásná Lípa, Hřensko, Bad Schandau,
Pirna, facebook, 300 ks plakátů, 800 ks informační brožury, moderátoři na všech koncertních
místech budou prezentovat Ústecký kraj jako podporovatele akce, také budou na všech
koncertních místech vyvěšeny banery s logem Ústeckého kraje a Rodinného stříbra
možnost vystavení reklamních banerů – na všech koncertních místech
možnost zařazení prezentace akcí do naší festivalové brožury

