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Názov projektu:

Festival ROCKSCAPE 2020
Autor: Marek Štrajánek
Stručný popis:
Letný multimediálny festival s bohatou históriou.

Popis projektu:
Letný multimediálny hudobný festival ROCKSCAPE si za sedem rokov svojej existencie získal veľké
množstvo fanúšikov, stal sa jedným zo základných pilierov kultúrneho diania v našom meste a regióne
a po rokoch vrátil Banskú Bystricu na festivalovú mapu Európy, o čom svedčí množstvo spokojných
návštevníkov nielen z celého Slovenska ale aj z Veľkej Británie, Filipín, Nórska, Švédska, Rakúska,
Nemecka, Maďarska, Česka a pod., čo určite prispieva k propagácii nášho mesta a regiónu a podporuje
moderný „festivalový“ cestovný ruch.
K atraktivite festivalu určite prispievajú zahraniční účinkujúci ako aj známi slovenskí interpreti.
Hudobná dramaturgia je žánrovo veľmi široko koncipovaná s dôrazom na náročnejšie hudobné štýly
a renomovaných umelcov, s cieľom osloviť všetky vekové kategórie hudobných fanúšikov (minulé
ročníky napr. Laibach, Waltari, Stromboli, Marián Varga a Collegium Musicum, Russkaja, The
Carburetors, Michael Kocáb, Ghymes, Buty, Oskar Rózsa & Projekt Hrana, Horkýže Slíže, Korben Dallas,
Para & Sendreiovci a mnohí ďalší). Festival rovnako poskytne adekvátny priestor lokálnym mladým
a perspektívnym hudobníkom a umelcom, čím prispeje k tvorbe a rozvoju kreativity a hudobných
hodnôt banskobystrického regiónu.
V roku 2020 zostane zachovaná aj tradícia spolupráce so Stredoslovenskou galériou a festival ponúkne
rodinný piknik v záhrade Vily Dominika Skuteckého, ktorého súčasťou bývajú aktivity pre deti a ich
rodičov, divadelné predstavenie, autorské čítanie, či príjemný koncert.
Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu bude možné uskutočniť festival bez vstupného.

Čas a miesto realizácie projektu:
Festival sa bude konať počas jedného víkendu v mesiaci jún 2020.
Festival sa už tradične uskutoční na Hornej ulici a v záhrade Vily Dominika Skuteckého.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Služby spojené s organizáciou podujatia
1.a Prenájom pódia, výstavba, doprava
1.b Ozvučenie podujatia, prenájom techniky a jej profesionálna obsluha
1.c Prenájom nástrojovej aparatúry a jej profesionálna obsluha
2. Umelecké honoráre, odhad
3. Propagácia
3.a Tlač plagátov a dodatočná propagácia mimo mestských plôch

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
1000
3200
600
5000
200

10000

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Organizátori podujatia budú zabezpečovať jeho priebeh bez nároku na honorár. Okrem toho budú do

prípravy podujatí zapojení ďalší dobrovoľníci.

Informácia o prínose a udržateľnosti projektu:
Prínosom projektu bude:
Akákoľvek snaha o oživenie kultúry v našom meste je jednoznačným prínosom pre všetkých obyvateľov. Festival
sa svojim zameraním snaží osloviť aj mladšie ročníky a prilákať ich na živú hudbu a ďalšie kultúrne aktivity, čo by
momentálne mala byť priorita všetkých kultúrnych inštitúcií, keďže absencia mladého diváka je momentálne
veľmi citeľná.

Udržateľnosť projektu:
Jedná sa o festival s osemročnou tradíciou a ambíciou ďalšieho pokračovania. V Banskej Bystrici a okolí
je to zároveň jediný multižánrový festival s takouto tradíciou, úrovňou a základňou fanúšikov.
Vypovedá o tom aj pravidelná nominácia v kategórii Festival roka, na odovzdávaní výročných cien Zväzu
autorov a interpretov.

