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Stručný popis:
Projekt Banskobystrické festivalové LETO 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.

Opis projektu:
Organizátormi a zároveň navrhovateľmi projektu Banskobystrické festivalové LETO 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. Súčasťou neformálnej skupiny sú členovia občianskych združení
ART 77, BAZÉN, URPÍN a ďalší. Táto iniciatíva zahŕňa niekoľko kultúrnych podujatí organizovaných na
území mesta Banská Bystrica od mája do augusta 2017, ktorých existenciu výrazne ovplyvnila aj
podpora z Participatívneho rozpočtu v minulých rokoch.
Festivaly sú pre Banskú Bystricu jednoznačným prínosom. Zvyšujú kultúrne povedomie obyvateľov
mesta, účasťou zahraničných interpretov poskytujú Banskej Bystrici priaznivú medzinárodnú reklamu
a lákajú aj hudobných priaznivcov z okolitých krajín. Preto je ich dlhodobá existencia dôležitá.
Súčasťou projektu Banskobystrické festivalové LETO sú nasledovné kultúrne podujatia:
1. Kino v bazéne
Od júna do konca augusta ponúkne Kino v bazéne pravidelné filmové projekcie pre náročnejšieho
diváka. Po pozitívnom ohlase verejnosti z minulých ročníkov, sú na rok 2017 okrem filmov plánované
aj koncertné a divadelné vystúpenia. Cieľom je prilákať nielen mladých ľudí na kvalitné 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. Organizátori dúfajú, že sa podujatie stane obľúbenou súčasťou
kultúrneho života na sídlisku Sásová.
3. Festival ROCKSCAPE 2017
Už piaty ročník najväčšieho banskobystrického festivalu sa tentokrát uskutoční priamo v uliciach mesta
– na Hornej ulici. Hudobný program, zahŕňajúci to najlepšie z domácej scény ako aj zaujímavých
zahraničných hostí, bude doplnený o sprievodný program - autorské čítania, 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 po dvoch úspešných ročníkoch 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, či
divadelné predstavenia. Dvojdňový festival mohol vďaka podpore z PR ponúknuť návštevníkom
symbolické vstupné, takže si tento príjemný kultúrny víkend mohli vychutnať desiatky mladých ľudí, či
rodiny s deťmi.
5. Sloboda fest
Druhý ročník nezávislého festivalu, zameraného predovšetkým na alternatívne rockové a punkové
žánre. Počas prvého ročníka sa v Banskej Bystrici predstavili domáce punkové kapely, ale aj 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 v priestoroch bývalého kina Hviezda.
6. Festival z lásky
Minimalistický multimediálny festival má za sebou bohatú tradíciu, už trinásť vydaní v troch
slovenských mestách. Cieľom je priniesť návštevníkom nový pohľad na malé klubové festivaly a vyťažiť
z minima maximum. Hudobný program je alternovaný autorským čítaním nezávislých amatérskych
autorov, či rôznymi zábavnými aktivitami. Festival má ambíciu sa po ročnej pauze opäť vrátiť do
Banskej Bystrice.

Aktivity projektu a časový harmonogram:
Podujatia zahrnuté do projektu Banskobystrické festivalové LETO budú realizované v období máj august 2017 v rámci niekoľkých lokalít Banskej Bystrice.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Kino v bazéne
1.a Prenájom práv na premietanie filmových titulov / 8x /

600 €

2. Deň Sásovej - Rudlovej
2.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

1100 €

3. Festival ROCKSCAPE 2015
3.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

1100 €

4. Konczom augusta fest
4.a Služby spojené s organizáciou podujatia

900 €

5. Sloboda Fest
5.a Prenájom priestorov

900 €

6. Festival z lásky
6.a Prenájom priestorov, služby spojené s organizáciou podujatia

200 €

7. Propagácia podujatí
7.a Fotodokumentácia, multimediálne výstupy

200 €

Celkový rozpočet projektu v €:

5000 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
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.

