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Rada |. doporučuje ZM

vzít na vědomí předloženou souhrnnou zprávu o Hudebním festivalu Antonína Dvořáka

2016-2017.
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OW zařadit tento materiál do programu zasedani Zastupitelsiva města Příbram dne

27.03.2017.

Napsala: Ing. Věra Šťastná-

Návrhy na usneseni:

(>>> ZM bere na vědomí

předloženou souhrnnou zprávu o Hudebním festivalu Antonína Dvořáka 201G-2017<<<)

Důvodová zpráva:

Vpřšioze předkládáme souhrnnou zprávu programové ředitelky Mgr. Albíny Houšková o průběhu

a organizaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 2016 a 2017. Zprávu projednala kulturní,

letopisecká a památková komise na svém zasedání dne 1502201?

Mgr. Houšková ve zprávě, mimojiné, informuie o skutečnosti, že bude žádal o finanční prostředky

na další období 4 let.
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Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

Dovolte mi, abych na úvod prezentovala (prozatímní) výsledky transformace festivalu,

která byla iniciována Městem Příbram a díky níž vznikla v roce 2015 nezisková organizace

Dvořákovo Příbramsko. Ta na základě jednohlasného rozhodnutí Zastupiteistva Města

Příbram v září 2015 a návazně na základě Licenční smlouvy převzala pořádání HF A. Dvořáka

Příbram. Našim společným cílem při tomto postupu bylo rozšíření festivalu a využitíjeho

plného potenciálu, jehož výsledkem je i přínos pro region v oblasti kulturní, propagační,

edukativní, ale i ekonomické. Město Příbram v rámci tohoto rozhodnutí snížilo o více než 1/3

své vlastní náklady spojené s festivalem, nicméně zůstalo v pozici prioritního partnera

festivalu a podílí se výrazně na jeho rozvoji prostřednictvím podporyjeho propojení

s různými subjekty, propagaci, a zejména pak díky personálnímu propojení s Dvořákovým

Příbramskem (členem správní rady je Mgr. V. Král, dozorčí radu tvoří MVDr. V. Beneš, Mgr. ].

Humlová a Ing. P. Stříbrnský).

Finanční podpora festivalu byla v roce 2015 řešena dvouletou dotací, přičemž tento

časový horizont byl odůvodněn potřebou ověření si životaschopnosti nově vzniklé

organizace, resp. zda se cíle, stanovené v rámci jednání o transformaci, podaří naplnit.

48. ročník festivalu probíhal ve dnech 28.4.—26.5.2016 v Příbrami (Divadlo A.

Dvořáka, kostel sv. Jakuba, Galerie Fr. Drtikoia, MŠ Síuníčko, ZŠ Jiráskovy sady, Oblastní

nemocnice ad.), v Památníku A. Dvořáka na Vysoké u Příbramě (rovněž ve vile Rusalka), na

zámku Březnice a na zámku Dobříš.

Na festivalu vystoupilo přibližně 200 profesionálních umělců, v čele se Štefanem

Margitou, Radkem Baborákem, prof. Ivanem Klánským či Michaelou Fukačovou a také cca 70

žáků příbramských ZUŠ a pražské konzervatoře. Festival přesáhl i do dalších uměleckých

oborů začleněním programů spojujících hudbu s tanečním či výtvarným uměním.

Inovace v dramaturgické koncepci zahrnovala 1. ročník soutěže v oboru skladba,

novou formu Open air projektu s širokým spektrem pořadů určených různých věkovým

kategoriím či Benefici pro vilu Rusalka. Celá řada programů byla vytvořena pro děti,

počínaje interaktivními pořady přes operní představení až po výtvarnou soutěž pro děti

prvního stupně ZŠ. Do festivalového programu byla ale zároveň poprvé zařazena beseda s

umělci, kteří v minulých desetiletích vystoupiíi na festivalu v Příbrami, určená pro seniory.

Dvořákova Příbramsko, z.ú.

adresa: Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram / iČ: 04288254 / tel: 725 88 70 66
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Kapacita sálů byla v porovnání s rokem 2015 navýšena o téměř 550 míst (2015 —

1783 míst, 2016 - 2430 míst). Návštěvnost koncertů byla více než 95%, což znamená, že

koncerty 48. ročníku HF AD Příbram navštívilo přes 2300 diváků (v roce 2015 jich bylo 1562).

Přibližně 900—1000 diváku se i přes nepřízeň počasí účastnilo akcí konaných v rámci Dne

5 Antonínem Dvořákem (v Oblastní nemocnici, v MŠ, ZŠ, knihovně Jana Drdy a na řadě

dalších míst, včetně Galerie Fr. Drtikola, kam byl vzhledem k vytrvalému dešti přesunut

večerní program). Celkem tedy na koncertech a akcích festivalu bylo cca 3.300 návštěvníků.

Vedle účastníky koncertů vysoce hodnocené umělecké úrovně koncertů i celkově

dramaturgické koncepce, se nám podařilo vytvořit kvalitní propagační základnu, zahrnující

vedle klasické tištěné propagace (billboardy, cityíighty, plakáty, letáky a zejména programová

brožura) sociální sítě (FB) či spolupráci s tištěnými (Naše Příbramsko, Týdeník Rozhlas,

Harmonie, Xantypa ad.) i elektronickými médii (Opera plus, Harmonie, Kulturní novinky ad.)

3 rozhlasem (pozvání do ČR — Vltava: Mozaika, Telefonotéka).

Byly vytvořeny základy Klubu přátel festivalu a Klubu podnikatelů, kteří s festivalem

spolupracují.

Rozpočet festivalu (pův. cca 2.600.000,-Kč) byl v reálných nákladech snížen o cca 1/3,

ato díky podpoře řady podniků či institucí, které poskytly zejména v oblasti reklamy

bezúplatně plochy či propagační prostor, případně přímo zafinancovaly realizaci koncertů

(Středočeský kraj — veškeré akce v Památníku Vysoká u Příbrami). Rovněž náklady na festival

ovlivnilo získání oficiálního dopravce festivalu. V několika případech rovněž došlo k

výraznému snížení standardních honorářů jako výrazu podpory snahám o udržení a rozvoj

festivalu.

Pro 49. ročník připravujeme opět řadu inovací.

Koncerty se uskutečníjak na tradičních místech: v Divadle A. Dvořáka Příbram,

kostele sv. Jakuba Staršího, Galerii Fr. Drtikola, na zámku Březnice i zámku Dobříš, nově pak v

kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsko, sále Domu Natura v Příbrami a zejména pak

v krásném prostředí Svaté Hory.

' Připravujeme 12 koncertů, 1 premiéru hudebně-dramatického pořadu, 2 operní

představení pro děti, 2. ročník Dne 5 Antonínem Dvořákem s více než 20 koncerty a

doprovodnými akcemi, 2. ročník soutěže ve skladbě a 2. ročník výtvarné soutěže pro děti.

Na koncertech vystoupí opět umělci vysoce uznávaní nejen v ČR, ale i ve světě:

houslisté Václav Hudeček, Pavel Šporcl, ha rfistka Kateřina Englichová, hobojista Vilém

Veverka, držiteika nominace na Thálií 2016 sopranistka Jana Sibera, violistka Kristína Fialová

Dvořákova Příbramsko, z.ú.

adresa: Žižkova 708, Příbram ||, 261 01 Příbram/ IČ: 04288254 / tel: 725 88 70 66
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: ansámblů PhilHarmonia Octet či Bennewitz kvarteto. Ze zahraničních hostů jmenujme

mexického kytaristu José Mária Obesa, španělskou violoncellistku Patrycii de la Puente

Lonrenzo, ale hiavnějednoho z nejslavnějších světových barytonistů, Thomase Hampsona.

Záštitu 49. ročníku poskytl Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR a Ing. Jaroslava

Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

V současné době se však nevěnujeme pouze 49. ročníku ._ před námi je padesátý,

tedy jubilejní ročník. Vzhledem k úrovní festivalu a naší snaze ojejí soustavné zvyšování, je

naším cílem přivézt do Příbrami opět prestižní sólisty a ansámbly.

Velice nás těší mnoho pozitivních ohlasů na festival, které dokazují, že námi zvolená

cesta nejenže přináší obohacující zážitky návštěvníkům koncertů, ale že vytváří mnoho

sociálních a obchodních vazeb a rovněž nezanedbatelným způsobem prezentuje ve spojení

se jménem Antonína Dvořáka příbramský region v očích České republiky i zahraničí.

Našim prioritním cílem je přivážet do příbramského regionu umělce té nejvyšší

kvality, aby měli návštěvníci (dospělii děti) možnost seznámit se s klasickou hudbou vysoké

úrovně. Zároveň ale chápeme festival jako ideální možnost, jak do regionu přivézt

návštěvníky odjinud, a zvýšit i ekonomický přínos festivalu. Regionální festivaly v čele s MHF

Český Krumlov či MHF Smetanova Litomyšl jasně dokazují, že čím větší festival (s více

prostředky na nákup atraktivních umělců), tím větší a výraznější ekonomický efekt pro daný

region.

Pro fungování festivalu je nezbytná jistota pokrytí alespoň části rozpočtu v horizontu

několika let, aby bylo možné soustředit se na získávání dalších finančních prostředků z jiných

zdrojů ze státní i korporátní sféry. Proto budeme žádat o poskgnutí dotace n a dobu čtyř let,

a to ve výši současné dotace (933.500,-Kč na každý jeden rok), resp. doporučíme ke zvážení

možnost nagýšení dotace na základě evidentního rozvoje a s nim spojeného přínosu

festivalu.

S pozdravem

Mgr. Albína Houšková

ředitelka Dvořákova Příbramska, z.ú.

Příbram, 3.2.2017 “'"—“MPŘFBRAMLSKO

Dvořákova Příbramsko., z.ú.

šokoval rus, 251 01 Příbram „
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