Název aktivity – rok 2020

30. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2020

Datum konání akce

26. – 28. 6. 2020

Krátký popis aktivity

První festival dechových hudeb se ve Štětí uskutečnil, již v roce 1969. Jedná se o festival velkých
dechových orchestrů, který se konal do roku 1976 každý rok, od roku 1978 se koná každé dva roky.
Festival FEDO 2020 pořádá Město Štětí, organizačně je zajišťován organizační složkou Kulturní a
informační zařízení města Štětí (KIZ Štětí). Festivalu se zúčastní deset tuzemských a tři zahraniční
orchestry, kteří v pátek, sobotu a v neděli zaplní ulice města hudbou a sváteční náladou. Festivalu
se pravidelně zúčastňuje na tisíc hudebníků a mažoretek a je zakončen v neděli Monstrkoncertem.
Součásti festivalu je i Festival rockových dechových orchestrů FERODO 2020, který se uskuteční
v sobotu, v areálu skate parku u Labe.
Letošní FEDO 2020 bude nesoutěžní přehlídkou dechových orchestrů i mažoretek. Očekáváme
účast dvanácti souborů mažoretek z celé republiky i ze zahraničí.
Cílem projektu je zachování tradice festivalu velkých dechových orchestrů pro město a široké okolí.
Dalším cílem je zatraktivnit festival a přilákat více diváků, zvláště mládeže, proto bude podruhé
zařazen i koncert FERODO (Festival rockových dechových orchestrů). Dechová hudba je jednou
z českých specifických kultur, a není to jen polka, ale orchestry na festivalu hrají, jak skladby
klasické, tak i moderní melodie z filmů a současných světových autorů. Štětský festival se díky
změnám v minulých ročnících stává opět jednou z nejprestižnějších přehlídek toho nejlepšího
v celé republice a zviditelňuje nejen naše město, ale i region a kraj.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity

Kulturní, hudební

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity

Cílovou skupinou jsou lidé bez rozdílu věku, bezbariérové vstupy na koncerty
účastníků 1000/ návštěvníků 5000
Štětí - Nové náměstí, Husovo náměstí, nábřeží u Labe, areál věžových domů, Roudnice n. L.,
Mělník

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
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

1 800 tis. Kč
vícezdrojové
Město Štětí
Festival FEDO 2020 pořádá Město Štětí, organizaci festivalu zajišťuje organizační složka města KIZ
Štětí. KIZ Štětí pořádá a organizuje společenské a kulturní akce ve městě Štětí a jeho devíti
místních částí. Dále spolupracuje na pořádání sportovních akcích, jako bylo např. MČR Dračích lodí.
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Radomil Kulhánek
vedoucí KIZ Štětí
+420 606 167 194
radek.kulhanek@steti.cz
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta,
Mgr. Ing. Miroslav Andrt - místostarosta
Ústecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Svaz hudebníků ČR, Český rozhlas.
Akce bude prezentována v Litoměřickém deníku, Mladá fronta Dnes, Právo, Zpravodaj Města Štětí,
WochenKurier Dresden, Regionální televize CZ, Český rozhlas Sever, Rádio Dechovka, plakáty,
propagační brožury – veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze, webové stránky města a
fedo.cz, facebook Informačního centra města Štětí, moderátor akce v době festivalu, bannery na
koncertních pódiích.
 bannery akcí na koncertních pódiích
 ve festivalové brožuře
 webové stránky města a regionu Štětsko
 facebook Informačního centra

