Název aktivity – rok 2020

Josefínské slavnosti v Terezíně 2020

Datum konání akce

10. 10. 2020

Krátký popis aktivity

Josefínské slavnosti jsou již tradičně oslavami založení pevnosti Terezín. Letos tomu bude přesně na
den 240 let, kdy 10. 10. 1780 císař Josef II. položil základní kámen. Slavnosti tak budou vyvrcholením
celoročního řetězce akcí vázaných k tomuto velkému výročí.
Josefínské slavnosti jsou největšími městskými slavnostmi s tematikou 18. století v Evropě.
V minulém roce se jich zúčastnilo téměř 600 účinkujících z devíti evropských zemí a přibližně 50
různých spolků. Návštěvníkovi se tak naskytne jedinečná příležitost nechat se programem slavností
přenést do období panování Marie Terezie. Celá pevnost ožije historickými spolky – řemeslníky,
trhovci i vojáky.

Typ aktivity

Slavnosti nabízí dobové vojenské ležení, slavnostní průvod, tržiště, historická řemesla, ukázky
dobové kuchyně, prohlídky opevnění, prezentaci nepřístupných částí pevnosti, hudební vystoupení,
historickou krčmu a bohatý doprovodný program a mnoho dalšího. Vrcholem slavností jsou dvě
unikátní bitevní ukázky rekonstruující způsob útoku na bastionovou pevnost. Celý program je
zakončen velkolepým útokem na pevnost a slavnostním ohňostrojem.
Cílem slavností je připomenout zapomenutou a slavnou historii terezínské pevnosti, která je
světovým architektonickým unikátem. Historické slavnosti (největší svého druhu v Evropě)
představují populárně naučný způsob prezentace této jedné z nejvýznamnějších památek
Ústeckého kraje. Díky unikátnost této akce i pevnosti samotné slavnosti vzbuzují velký pozitivní
ohlas po celé Evropě ale třeba i v zámoří. Každoročně se jedná o nejnavštěvovanější akci v Terezíně
vůbec.
Kulturní – městské historické slavnosti

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cíle a odůvodnění aktivity

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
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. Návštěvníci – čeští i zahraniční (široká cílová skupina bez omezení)
2. Účinkující – členové spolků věnujících se historii 18. století z mnoha evropských zemí
(Španělsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Rusko,
Estonsko atd.)
10 000
Pevnost Terezín
1.500 tis. Kč
vícezdrojové
Terezín – Město změny, zájmové sdružení právnických osob
Rekonstrukce a prezentace kulturního dědictví terezínské pevnosti, pořádání kulturních akcí apod.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 72045230
JUDr. Miloslav Kubíček
ředitel sdružení
+420 606 711 805

reditel@projekt-terezin.cz
JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel sdružení
Ústecký kraj, Město Terezín, Destinační agentura České Středohoří a další
Tisk – Mafra, Litoměřicko 24, METRO, další regionální tiskoviny, letáková kampaň v tuzemsku i
zahraničí
Rozhlas – různé rozhlasové stanice, především Český rozhlas Sever
Plakátová kampaň – cca 200 ks plakátů umístěných na plochách po celém ÚK i mimo
TV – Česká Televize a další regionální stanice.
Projekt nabízí v rámci slavností možnost prezentace dalších akcí zapojených do programu rodinného
stříbra. Současně je také možné využít k celoroční prezentaci služby informačního centra a expozic
v Terezíně.

