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Názov projektu:

Za málo peňazí, veľa muziky
Predkladateľ: Marek Štrajánek

Stručný popis:
Projekt Za málo peňazí, veľa muziky má zámer spropagovať malé klubové podujatia alternatívneho
typu. Tieto podujatia nemajú masový dosah a ich cieľom nie je zarábať na kultúre a návštevníkoch.
Primárnym zámerom je poskytnúť alternatívu voči komerčným podujatiam a vplývať tak na vyvážený
rozvoj kultúry v našom meste.

Popis projektu:
Projekt Za málo peňazí, veľa muziky zahŕňa celkovo päť klubových podujatí festivalového typu, ktoré
majú v meste Banská Bystrica niekoľkoročnú tradíciu.
1. Konczom augusta fest
Dvojdňový multi-žánrový festival, ktorý sa koná v priestoroch záhrady Divadla z Pasáže a letnej
záhradnej terasy Jazz Art Café Mefisto, tradične ponúka to najlepšie z banskobystrickej hudobnej
scény. Okrem kvalitného hudobného programu, festival prináša aj výstavy obrazov, či fotografií
lokálnych umelcov. Festival má značne rodinnú atmosféru, keďže si tento príjemný kultúrny víkend
chodia vychutnať desiatky návštevníkov všetkých vekových kategórií, ale aj rodiny s deťmi.
2. Sloboda fest
Štvrtý ročník 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.
3. Festival z lásky
Minimalistický multimediálny festival má za sebou bohatú tradíciu už takmer dvadsiatich vydaní.
Cieľom je osloviť najmä mladých ľudí a ukázať, že aj živá hudba, divadlo, či autorské čítanie môže byť
dobrá forma zábavy. Tento zámer sa festivalu darí pravidelne napĺňať.
4. Urpín fest
Festival s bohatou tradíciou, ktorý je zameraný na tvrdšie hudobné žánre.
5. Rockscape club edition
V roku 2019 sa oragnizátori rozhodli dať si ročnú pauzu a siedmy ročník festivalu zorganizovať v
menšom merítku – takzvanú klubovú edíciu. Tradícia spolupráce so Stredoslovenskou galériou však
zostane zachovaná a festival ponúkne aj 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 znížiť organizačné náklady podujatí a tým
pádom znížiť výšku vstupného, prípadne ponúknuť niektoré pridružené aktivity bez vstupného.

Čas a miesto realizácie projektu:
Podujatia zahrnuté do projektu budú realizované v období máj - september 2019 v rámci niekoľkých
lokalít Banskej Bystrice.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Služby spojené s organizáciou podujatia
1.a Ozvučenie podujatia, prenájom techniky a jej profesionálna obsluha
Položka 1.a - celkovo 6x
2. Služby spojené s organizáciou podujatia
2.a Prenájom priestorov (zahŕňa aj prenájom pódia a svetelného parku a
jeho profesionálna obsluha)
Položka 2.a – celkovo 6x

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
300
1800
250
1500

3300

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Organizátori podujatí budú zabezpečovať ich priebeh bez nároku na honorár. Zároveň z vlastných
zdrojov pokryjú ďalšie náklady spojené s organizáciou podujatí. Okrem toho budú do prípravy podujatí
zapojení ďalší dobrovoľníci.

PRÍLOHA: Cenová ponuka – projekt Za málo peňazí, veľa muziky.
1. Služby spojené s organizáciou podujatia
Cenová ponuka 1: Ozvučenie, 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
Spolu 300 eur/deň
Dodávateľ:
Art Artist Music Agency - Dušan IVAN
Sládkovičova 44
974 05 Banská Bystrica
IČO: 34991328
Cenová ponuka 2: Ozvučenie, prenájom techniky a jej profesionálna obsluha - Spolu 340 eur/deň
Dodávateľ:
Rippa, s.r.o.
Lazovná 38
974 01 Banská Bystrica
IČO: 48 021 156
Cenová ponuka 3: Ozvučenie, prenájom techniky a jej profesionálna obsluha - Spolu 490 eur/deň
Dodávateľ:
GD IDENTITY, s. r. o.
Kúpeľná 514/14,
962 31 Sliač
IČO: 45 973 857
2. Prenájom priestorov
Prenájom priestorov zahŕňa hlavne prenájom vybavenia klubov – pódium, svetelný park a jeho
profesionálna obsluha.
Konczom Augusta fest – interiér + exteriér Jazz Art Café Mefisto (250 eur/deň)
Sloboda Fest – Klub Bosorka, Banská Bystrica (250 eur/deň)
Festival z lásky – Klub 77, Banská Bystrica (250 eur/deň)
Urpín fest – RC Tartaros, Banská Bystrica (250 eur/deň)
Rockscape club edition – Klub 77, Banská Bystrica (250 eur/deň)
Spolu položka 1: € 1800
Spolu položka 2: € 1500

Celkový rozpočet projektu: € 3300

