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Názov projektu:

Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 2016
Predkladateľ/ka: Marek Štrajánek
Stručný popis:
PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí je unikátnym spojením viacerých záujmových skupín, pôsobiacich v
oblasti kultúry. Nosnou ideou je zastrešiť a zoskupiť kultúrne podujatia, organizované na nezávislej
úrovni a pripraviť tak pre obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica doplnenie tradičného
kultúrneho leta. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o
podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí. je postavený na
piatich základných pilieroch - hudba, literatúra, film, divadlo a výtvarné umenie. Podpora z PR BB je
požadovaná len na niekoľko organizovaných podujatí (Kino v bazéne, Deň Sásovej - Rudlovej, Festival
ROCKSCAPE, Urban Art Jam, Výtvarné dielne v meste, Leto v Záhrade, Konczom augusta fest).

Popis projektu:
Organizátormi a zároveň navrhovateľmi projektu PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí sú členovia
neformálnej skupiny so zameraním na kultúru a umenie, ktorá vznikla v rámci procesu PR pre BB už v
roku 2014. Súčasťou neformálnej skupiny sú členovia občianskych združení ART 77, BAZÉN, URPÍN, Vís
Verbi, neformálnej občianskej skupiny TRI, Centra nezávislej kultúry Záhrada, Jazz Art Café Mefisto,
Urban Spot a Rady študentov. Táto iniciatíva zahŕňa desiatky kultúrnych podujatí organizovaných na
území mesta Banská Bystrica od mája do septembra 2016. Zoznam podujatí bude zverejnený na
spoločných propagačných materiáloch.
Keďže väčšina členov tejto neformálnej skupiny sa venuje organizovaniu mnohých podujatí, pre
zjednodušenie realizácie je podpora z participatívneho rozpočtu smerovaná len na vybrané kultúrne
udalosti:
1. Kino v bazéne 2016
Pravidelné filmové projekcie od júna do augusta v netradičnom prostredí - v areáli Gymnázia J. G.
Tajovského. Po pozitívnom ohlase verejnosti z minulých ročníkov sú na rok 2016 okrem filmov
plánované aj koncertné vystúpenia. Cieľom je prilákať nielen mladých ľudí na kvalitné filmy,
premietané pod holým nebom. Pozitívom je aj zvolená lokalita mimo centra mesta, orientovaná na
obyvateľov sídlisk Podlavice a Fončorda.
2. Deň Sásovej - Rudlovej
Podujatie sa týka najväčšieho banskobystrického sídliska. Program bude zahŕňať napríklad hry a
vystúpenia pre deti, ukážku ľudových remesiel a predaj ručne vyrobených remeselných výrobkov,
divadelné a folklórne predstavenia. Večerný program bude venovaný hudbe a vystúpeniam mladých
banskobystrických a slovenských kapiel. Organizátori dúfajú, že sa podujatie stane obľúbenou súčasťou
kultúrneho života na sídlisku Sásová.

3. Leto v Záhrade
Program bude realizovaný v júli a v auguste, a to prevažne v exteriéroch CNK Záhrada. V rámci letného
programu budú okrem tanečných a divadelných predstavení, či koncertov pre dospelého diváka,
organizované aj tvorivé dielne a predstavenia pre rodičov s deťmi. Cieľom je sprostredkovať divákom
netradičný zážitok z predstavení pod holým nebom a tiež umožniť zmysluplné trávenie voľného času
počas leta pre všetky vekové skupiny.
4. Festival ROCKSCAPE 2016
Štvrtý ročník multižánrového festivalu organizovaného na zrekonštruovanom amfiteátri. Hudobný
program bude doplnený o sprievodný program - autorské čítania, diskusie, výtvarné dielne a iné.
Dramaturgia je koncipovaná za účelom obsiahnutia čo najširšieho vekového spektra hudobných
priaznivcov. Festival sa uskutoční v júni 2016 v Banskej Bystrici, za účasti kvalitných interpretov zo
Slovenska i veľkých zahraničných kapiel.
5. Urban Art Jam
Podujatie je zamerané na podporu urbanistického umenia – street artu, ktoré má aj na Slovensku
dlhodobú tradíciu. Cieľom je nielen zapojenie lokálnych street-artových umelcov, ale aj oboznámenie
verejnosti s touto formu umenia. Podujatie sa bude konať začiatkom leta v unikátnych priestoroch
bývalého kina Hviezda – Urban Spote.
6. Výtvarné dielne v meste
Projekt je zameraný na podporu tvorivosti, experimentovania a sprístupnenie výtvarných postupov
využívajúcich street-artové prvky. Projekt ponúka alternatívny priestor, ktorý je pre verejnosť i deti
zaujímavý, s cieľom tvorivo a s nadhľadom podporiť vzťah hlavne mladej generácie k mestu Banská
Bystrica. Tvorivé dielne budú realizované v mesiacoch jún – august. Projekt zahŕňa dielne zamerané na
výrobu vlastných tričiek technikou sieťotlače a technikou maľby na textil a výrobu drobných predmetov
(samolepky, odznaky) inšpirovaných hudobnými subkultúrami a motívmi Banskej Bystrice.
7. Konczom augusta fest
Nezávislý multižánrový festival, konaný v priestoroch záhrady Divadla z Pasáže a letnej záhradnej
terasy Art Café Mefisto, po úspešnej minuloročnej premiére pripraví svoj druhý ročník. Tentokrát sa
počíta s priestorovým zapojením celej Lazovnej ulice, prípadne tržnice na námestí Štefana Moyzesa.
Okrem kvalitného hudobného programu, zameraného na alternatívne a jazzové žánre, budú pre
návštevníkov pripravené výstavy obrazov a fotografií, či divadelné predstavenia.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
máj – september 2016

Miesto realizácie projektu:
Banská Bystrica – rôzne lokality

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Kino v bazéne
1a Prenájom práv na premietanie filmových titulov / 9x /
2. Deň Sásovej – Rudlovej

Suma v €:

600

1 000

2a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

3. Leto v Záhrade
3a Služby spojené s organizáciou podujatí
4. Festival ROCKSCAPE 2016
4a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /
5. Urban Art Jam
5a Služby spojené s organizáciou podujatia

200

1 000

1 000

6. Výtvarné dielne v meste
6a Výroba sieťotlačových sít (200 eur)
6b Farby na sieťotlač (100 eur)

550

6c Tričká (150 eur)
6d Materiál na výtvarné tvorivé dielne (100 eur)

7. Konczom augusta fest
7a Služby spojené s organizáciou podujatia
8. Propagácia podujatí
Celkový rozpočet projektu v €:

600

50
5 000

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Navrhovateľ, t.j. organizátori jednotlivých podujatí, budú zabezpečovať ich priebeh bez nároku na
honorár. Zároveň z vlastných zdrojov pokryjú ďalšie náklady spojené s organizáciou podujatí. Keďže
príprava týchto podujatí trvá aj celoročne, rozsah dobrovoľníckej činnosti organizátora sa nedá presne
vyčísliť.

Príloha: Cenová ponuka – Projekt LETO – Kultúra pre ľudí.
Výtvarné dielne v meste
napínanie sít 30 €
rámy 70 €
sieťovina 30 €

stierky a držiaky 40 €
gumy 30 €
nasvetľovanie sít a príprava makiet na nasvetľovanie 50 €
biela farba 20 €
čierna farba 20 €
tónovače 10 €
tričká 38 Ks /á 3,86 s DPH / 150 €
http://www.vytvarny-e-shop.sk/eshop
http://www.reklamnepredmety.sk/tricko-adler-basic-cierna
Festivaly
Prenájom PA systému / nástrojového aparátu je štandardne vecou dohody medzi
objednávateľom a dodávateľom a závisí od typu akcie, či dĺžky jej trvania.
Prenájom nástrojového aparátu zahŕňa:
Sada komplet bicích nástrojov MAPEX (2x prechod, kotol, kopák, rytmičák, 4x stojan) 150eur
Gitarový aparát (2x gitarové boxy (Randall XL 4x12", Laney 4x12" : 8 ohm + 3x head: Randall
V2, Marshall 120w, Laney Tfx) 250eur
Bass aparát (bass speaker 1x15" + head Kruger) 80eur
Sada odposluchových speakerov 5ks: 250eur
Sada mikrofónov (6ks, kabeláž, 6ks stojanov) 240eur
obsluha nástrojového aparátu (celý deň) 60eur
doprava (naloženie, vyloženie + á 0,50eur - 1 km) 20eur
Dodávateľ: rc TARTAROS s.r.o., Čerešňová 27, Banská Bystrica 974 05, IČO: 47 437 715
Propagácia podujatí
1 bilboard á 100 eur
Príklad cenovej ponuky: http://www.reklamabratislava.sk/sk/cennik.php
Urban Art Jam
Predpokladané celkové náklady:
Spojovací materiál - 100 EUR
OSB dosky - 300 EUR
Základové farby - 250 EUR
Spreje cca 400ks - 1200 EUR
Prenájom lešenia - 300 EUR
Ozvučenie - 100 EUR

Príklady cenovej ponuky:
http://www.efarby.sk/farby-pre-streetart-umelcov-c417_1895
http://www.efarby.sk/spreje-pre-graffiti-c419_1049
Kino v bazéne
konkrétne filmové tituly uvádzané počas celého leta ešte nie sú uzavreté, preto nie je možné
uviesť konkrétnu cenovú ponuku
príklady distribútorov filmových titulov: http://www.ufd.sk/distributori/
Propagácia Projektu LETO
tlač plagátov napr. http://www.faxcopy.sk/katalog/samoobsluha-far-a4-a3/B037/0

