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Názov projektu:

Banskobystrické festivalové leto 2018
Autor/ka: Marek Štrajánek
Stručný popis:
Projekt Banskobystrické festivalové LETO 2018, ktorý nadväzuje na minuloročný úspešný projekt, je
unikátnym spojením viacerých záujmových skupín, pôsobiacich v oblasti kultúry. Nosnou ideou je
zastrešiť a zoskupiť letné festivaly a kultúrne podujatia, organizované na nezávislej úrovni a pripraviť
tak pre obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica doplnenie tradičného kultúrneho leta. Týmto
sa kultúrne leto obohatí o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov a špecifické záujmové
skupiny.

Popis projektu:
Organizátormi a zároveň navrhovateľmi projektu Banskobystrické festivalové LETO 2018 sú členovia
neformálnej skupiny so zameraním na kultúru a umenie, ktorá vznikla v rámci procesu PR pre BB už v
roku 2014 a pravidelne sa obmieňa. Táto iniciatíva zahŕňa niekoľko kultúrnych podujatí festivalového
typu, organizovaných na území mesta Banská Bystrica počas letných mesiacov. Ich existenciu v
uplynulom roku výrazne ovplyvnila podpora z Participatívneho rozpočtu. Týka sa to najmä menších
festivalov, kde nie je možné získať výraznejšieho sponzora, a ktoré, aj napriek stúpajúcej návštevnosti,
ešte nie sú finančne sebestačné.
Festivaly sú pre Banskú Bystricu jednoznačným prínosom. Zvyšujú kultúrne povedomie obyvateľov
mesta, účasťou zahraničných interpretov poskytujú Banskej Bystrici priaznivú medzinárodnú reklamu
(zahraničné internetové hudobné portály) a lákajú hudobných priaznivcov z okolitých krajín, čo sa
potvrdilo aj minulý rok, kedy do mesta zavítali návštevníci z Českej republiky, Maďarska, Rakúska,
Poľska. Preto je existencia festivalov a ich podpora dôležitá.
Súčasťou projektu Banskobystrické festivalové LETO 2018 budú multižánrové kultúrne podujatia:
1. Kino v bazéne
V letných mesiacoch júl - august ponúkne Kino v bazéne pravidelné filmové projekcie pre náročnejšieho
diváka. Projekt už funguje niekoľko rokov, počas ktorých priniesol okrem kvalitných filmov aj koncertné
a divadelné vystúpenia. Cieľom je prilákať nielen mladých ľudí na filmy, premietané pod holým nebom,
ale aj obyvateľov z okolia tejto netradičnej kultúrnej lokality - areálu Gymnázia J. G. Tajovského,
2. Deň Sásovej - Rudlovej
Podujatie je sústredené na najväčšie banskobystrické sídlisko. Celodenný program bude zahŕňať 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.

3. Festival ROCKSCAPE 2018
Šiesty ročník najväčšieho banskobystrického festivalu sa opäť uskutoční priamo v centre mesta – na
Hornej ulici. Hudobný program, zahŕňajúci to najlepšie z domácej scény, ako aj zaujímavých
zahraničných hostí, bude doplnený o sprievodný program - autorské čítania, divadelné predstavenia,
diskusie, výtvarné dielne a iné. Dramaturgia je koncipovaná za účelom obsiahnutia čo najširšieho
vekového spektra hudobných priaznivcov.
4. Konczom augusta fest
Nezávislý multižánrový festival, konaný v priestoroch záhrady Divadla z Pasáže a letnej záhradnej terasy
Jazz Art Café Mefisto sa zadefinoval ako prehliadka toho najlepšieho z banskobystrickej hudobnej
scény. Okrem kvalitného hudobného programu, zameraného na alternatívne a jazzové žánre, budú pre
návštevníkov pripravené výstavy obrazov a fotografií. Dvojdňový festival má značne rodinnú
atmosféru, keďže si tento príjemný kultúrny víkend chodia vychutnať desiatky mladých ľudí a rodiny s
deťmi.
5. Sloboda fest
Tretí ročník nezávislého festivalu, zameraného predovšetkým na alternatívne rockové a punkové
žánre. Vďaka tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici predstavili (v danom žánri) atraktívne zahraničné
kapely, ktoré sa v našich končinách často nevyskytujú. Okrem hudby a ponuky domácich vegánskych
jedál sa organizátori plánujú venovať aj charitatívnym zbierkam. Festival sa opäť uskutoční koncom
mája.
6. Festival z lásky
Minimalistický multimediálny festival má za sebou bohatú tradíciu, už štrnásť vydaní v troch
slovenských mestách. Cieľom je osloviť najmä mladých ľudí, čo sa uplynulý rok podarilo, keďže vďaka
podpore z PR mohli organizátori minimalizovať náklady a ponúknuť tak návštevníkom symbolické
vstupné.

Čas a miesto realizácie projektu:
Podujatia zahrnuté do projektu Banskobystrické festivalové LETO 2018 budú realizované v období máj
- september 2018 v rámci niekoľkých lokalít Banskej Bystrice.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Kino v bazéne
1.a Prenájom práv na premietanie filmových titulov / 6x /
2. Deň Sásovej - Rudlovej
2.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /
3. Festival ROCKSCAPE 2018
3.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /
4. Konczom augusta fest
4.a Služby spojené s organizáciou podujatia
5. Sloboda Fest
5.a Prenájom priestorov, služby spojené s organizáciou podujatia
6. Festival z lásky
6.a Prenájom priestorov, služby spojené s organizáciou podujatia

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
400 €
1000 €
1000 €
600 €
500 €
500 €

4000 €

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.

PRÍLOHY:
Cenová ponuka – projekt Banskobystrické festivalové LETO 2018.
Cenové ponuky sú výsledkom dlhodobej spolupráce organizátorov s konkrétnymi dodávateľmi služieb,
čo zaručuje najvýhodnejšie podmienky pre realizáciu uvedených podujatí.
Do rozpočtu projektu nie sú zahrnuté náklady na honoráre, keďže nie je v záujme organizátorov čerpať
prostriedky Mesta na tento typ rozpočtovej položky. Jedná sa teda len o podporu technického
zabezpečenia podujatí. Rovnako v ňom nie sú zahrnuté náklady na propagáciu, keďže Mesto má
vytvorený vyhovujúci systém propagácie svojich podujatí (citylighty, internetové stránky, iné médiá).
1. Kino v bazéne (400 eur)
1a Prenájom práv na premietanie filmových titulov
Konkrétne filmové tituly, uvádzané počas celého leta, ešte nie sú uzavreté, preto nie je možné uviesť
konkrétnu cenovú ponuku. Výber titulov a ich cena sa bude odvíjať od aktuálneho dopytu, preferencií
organizátora a jednaní s distribútormi filmových titulov.
Príklady distribútorov filmových titulov: http://www.ufd.sk/distributori/
2. Deň Sásovej – Rudlovej (1000 eur – jeden deň)
2a Prenájom nástrojového aparátu
Cenová ponuka 1: 1000 eur
Dodávateľ:
rc TARTAROS s.r.o.,
Čerešňová 27, Banská Bystrica 974 05,
IČO: 47 437 715
Sada komplet bicích nástrojov MAPEX (2x prechod, kotol, kopák, rytmičák, 4x stojan): 150 eur
Gitarový aparát (2x gitarové boxy (Randall XL 4x12", Laney 4x12" : 8 ohm + 3x head: Randall V2,
Marshall 120w, Laney Tfx): 250 eur
Bass aparát (bass speaker 1x15" + head Kruger): 80 eur
Sada odposluchových speakerov 5ks: 250 eur
Sada mikrofónov (6ks, kabeláž, 6ks stojanov): 210 eur
obsluha nástrojového aparátu (celý deň): 60 eur
Cenová ponuka 2: 1160 eur
Dodávateľ:
LinePRO s.r.o.
Hlboká cesta 11, Šamorín, 931 01
IČO: 48 048 429
Komplet nástrojový aparát, vrátane dopravy a profesionálnej obsluhy.
Cenová ponuka 3: 1300
Dodávateľ:
GD IDENTITY, s. r. o.
Kúpeľná 514/14, Sliač, 962 31
IČO: 45 973 857
Komplet nástrojový aparát, vrátane dopravy a profesionálnej obsluhy.

3. Festival ROCKSCAPE 2018 (1000 eur – dva dni)
3a Prenájom pódia
Cenová ponuka 1: 1000 eur
Dodávateľ:
MILAN MIKITA,
Dolná 118/54, 976 33 Poniky,
IČO: 41 182 910
Pódium so zastrešením (rozmer 10 x 8 m, vrátane služieb: montáž, demontáž, doprava): 500 eur / deň
Cenová ponuka 2: 2300 eur
Dodávateľ:
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou, 957 01
IČO: 34 103 775
prenájom hliníkovej konštrukcie: 1000 eur / dva dni
prenájom prestrešenia (rozmer 10 x 6 m): 1300 eur / dva dni
Cenová ponuka 3: 1980 eur
GD IDENTITY, s. r. o.
Kúpeľná 514/14, Sliač, 962 31
IČO: 45 973 857
Prenájom pódia so zastrešením, rozmer 10 x 8 m, vrátane služieb
4. Konczom augusta fest (600 eur – dva dni)
5. Sloboda Fest (300 eur – jeden deň)
6. Festival z lásky (300 eur – jeden deň)
4a, 5a, 6a Služby spojené s organizáciou podujatia
Cenová pounka 1: 300 eur
Dodávateľ:
Art Artist Music Agency -Dušan IVAN,
Sládkovičova 44, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 34991328
Prenájom techniky a jej profesionálna obsluha:
PA systém 100 eur / deň
Odposluchové monitory 4ks 30 eur / deň
Mixážny pult 50 eur / deň
Mikrofóny, statívy, kabeláž 50 eur / deň
Zvukový technik 70 eur / deň
Cenová ponuka 2: 340 eur
Dodávateľ:
Ing. Milan Slama
Trieda SNP 1533/36, Banská Bystrica, 974 01
IČO: 45 861 595
Prenájom techniky a jej profesionálna obsluha.
Cenová ponuka 3: 490 eur

Dodávateľ:
GD IDENTITY, s. r. o.
Kúpeľná 514/14, Sliač, 962 31
IČO: 45 973 857
Prenájom techniky a jej profesionálna obsluha.
5. Sloboda Fest (200 eur – jeden deň)
6. Festival z lásky (200 eur – jeden deň)
5a, 6a Prenájom priestorov
Prenájom priestorov zahřňa hlavne prenájom vybavenia klubov – pódium, svetelný park a jeho
profesionálna obsluha.
Sloboda Fest – Klub Bosorka, Banská Bystrica
Festival z lásky – Klub 77, Banská Bystrica

