Koncerty kostel Nejsvětější Trojice Valeč - zpráva o realizaci
Barokní koncert
Datum konání: 31. 8.2019 od 16 hodin
Cena vstupenky pro dospělé 100 KČ, děti do 15 let zdarma
Propagace:
Informace několikrát uveřejněna ve Valečském týdeníku
Webovské stránky NPÚ Státní zámek Valeč
Posláno s prosbou k vyvěšení na stránkách obce do podatelny OÚ Valeč
Facebook - sdílená událost
Plakáty:
Na plakátech byly uveřejněni sponzoř'. Plakát vytvoř'la
zdarma.
Plakáty byly rozvezeny a vyvěšeny zdarma: Mašov, Chmelištná, Nepomyšl, Dvérce, Děta ň, Nová Ves,
Podbořanský Rohozec, Krásný Dvůr, Vrbička, Skytaly, Mlýnce, Libyně, Lubenec, Nahořečice, Libkovice,
BoSov, Vrbice, velký Hlavákov, Albeřice, Lu ka, Verušičky, Bochov, Žalmanov, Karlovy Vary - terminál
BUS, Karlovy Vary krajská knihovna, Žlutice, Stvolny, Rabštejn nad Střelou, Manětín
Předprodej vstupenek byl zajištěn v knihovně a muzeu ve Žluticích a v Prádelně ve Valči.
V předprodeji se prodalo 6 vstupenek.
NPÚ poskytlo pronájem kostela zdarma a z učebny byly doplněny židle jako přístavky ke kostelním
lavicím.
Pro toto představení bylo zapůjčeno a dovezeno cembalo. Kostel byl pro umělce (z důvodu zkoušky)
otevřen od 12 hodin a také pro cembalo, které se mělo aklimatizovat. Od 15 hodin byly prodávány
vstupenky pouze pro dospělé diváky. Bylo prodáno 67 vstupenek. Koncert navštívilo i velké množství
dětí do 15 let, které z edukativních důvodů neplatili. Koncertu se zúčastnili lidé z širokého okolí, Prahy
a Plzně. (Jen obyvatel z Valče bylo poskrovnu). Odhadem se koncertu zúčastnilo ke stovce diváků,
byly obsazená všechna sedadla, přístavky a mnoho |idistá|o.
Zaplaceno bylo za hudební představenI15.000Kč, které trvalo od 16 hodin do 17,15 hodin.
Květiny pro ljčinkujÍcÍ daroval pan
provedla
, Program byl vytištěn zdarma

, stuhy byly zakoupeny v papÍrnictví, vazbu

Program Barokního koncertu a plakát je přilohou.

Podzimní koncert
26. 10.2019 od 16 hodin
Cena vstupenky pro dospělé 100 KČ, děti do 15 let zdarma
Propagace:
Informace několikrát uveřejněna ve Valečském týdeníku
Webovské stránky N PÚ Státní zámek Valeč
Posláno s prosbou k vyvěšeni na stránkách obce do podatelny OÚ Valeč
Facebook - sdílená událost

Plakáty:
Na plakátech byly uveřejněni sponzoř' Plakát vytvořila
zdarma. Podař'lo se z'skat slevu
u firmy WESTPRINT, takže stejný počet plakátů byl pořízen za třetinovou cenu.
Plakáty byly rozvezeny a vyvěšeny zdarma: Mašov, Chmelištná, Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Nová Ves,
Podbořanský Rohozec, Krásný Dvůr, Vrbička, Skytaly, M lýnce, Libyně, Lubenec, Nahořečice, Libkovice,
BOSov, Vrbice, velký Hlavákov, Albeřice, Luka, Verušičky, Bochov, Žalmanov, Karlovy Va ry term'nál
BUS, Karlovy Vary krajská knihovna, Žlutice, Stvolny, Rabštejn nad Střelou, Manět'n.
Po předchozí zkušenosti předprodej vstupenek již nebyl uskutečněn.
NPÚ poskytlo pronájem kostela zdarma a z učebny byly doplněny židle jako přístavky ke kostelním
lavicím.
Kostel byl pro umělce (z důvodu zkoušky) otevřen od 14 hodin. Od 15 hodin byly prodávány
vstupenky pouze pro dospělé diváky. Bylo prodáno 30 vstupenek. Koncertu se zúčastnilo asi 5 dětí do
15 let, které z edukativních důvodů neplatili. Koncertu se zúčastnili lidé z širokého okolí, Prahy a
Plzně. (V poměru k malému počtu diváků, byla cca 1/3 z Valče - tedy 10 lidí). Odhadem se koncertu
zúčastnilo k 40 divákům.
Zaplaceno bylo za hudební představenI15.000Kč, které trvalo od 16 hodin do 17,15 hodin.
Květiny pro účinkujÍcÍ byly tentokrát zakoupeny v květinářství a přidán jako dárek sponzorský dar
z Valečské pálen'ce Program byl vyt'Štěn zdarma
Program Podzimního koncertu a plakát je přIlohou.
Umělci, jak
se svými kolegy, tak Sedláčkovým kvartetem, byl přednesen velmi
kvalitní repertoár. Umělci běžně vystupují v prestižních sálech. Provedeni koncertů bylo velmi
kvalitní. MilovnIci vážné hudby byli velmi spokojeni. Pro děti tyto koncerty byly zajímavou zkušenosti.

Ve Valči dne 3. 2. 2020

Vyúčtováni koncertů přIIohou

