+
PRÉMIOVÉ
PARTNERSTVÍ

„Jugend musiziert" je nejrenomovanějším
projektem v Německu podporujícím hudbu.
Koncept vznikl v roce 1963, cílem bylo
poskytnutí podpory mladým talentovaným
hudebníkům ve velkých orchestrech. Nyní má
tato tříúrovňová soutěž (regionální, zemská a
celostátní úroveň) každoročně více než 20 000
účastníků, což z ní činí jednu z největších a
nejúspěšnějších mezinárodních soutěží.
V Praze se uskuteční 23. zemské kolo soutěže
„Jugend musiziert" od 20. do 25. března 2019.
Této hudební soutěže se účastní mladí
hudebníci z 15 evropských zemí. Pocházejí z
českých škol s rozšířenou výukou němčiny,
Deutsche Schule Prag a dalších německých
zahraničních škol ze 14 evropských zemí.
V roce 2019 budou hudebníci hrát před
porotci zemské soutěže v hlavních kategoriích
pro sólové nástroje (strunné nástroje,
akordeon, perkuse a zpěv) a pro hudební
soubory (klavírní komorní hudba, klavírní a
dechové duety, vokální soubory, drnkací

instrumentální soubory a harfové soubory).
Vítězové budou poté soutěžit o nejvyšší
ocenění v celostátní soutěži.
V rámci soutěže se budou konat dva
významné koncerty. Zahajovací koncert
hostitelské země se uskuteční 20. března 2019
v budově Aspira Business Centre a závěrečný
koncert vítězů se uskuteční 24. března 2019
v paláci Žofín.
Zemská soutěž pořádaná Deutsche Schule
Prag se koná pod záštitou německého
velvyslance Dr. Christopha Isranga a je
podporována Goethe Institu v Praze.
Jako dalšího partnera soutěže bychom rádi
uvedli Střední průmyslovou školu grafickou v
Praze, která je zodpovědná za grafický návrh
reklamního materiálu.
Tento projekt mediálně doprovází německočeský časopis LandesEcho.
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Využijte této příležitosti a prezentujte svůj podnikatelský
úspěch v tomto atraktivním prostředí. Podpořte mladé
hudebníky z Prahy, Liberce, Helsinek, Moskvy, Ženevy,
Budapešti a dalších evropských měst prezentující svou zemi
v rámci slavnostního zahajovacího koncertu.
Deutsche Schule Prag představí Českou republiku a především
město Prahu při různých koncertech, workshopech a při prohlídce
města. Můžete finančně podpořit výstavu fotografií „Mozart
v Praze" v Goethe Institutu a aktivně se účastnit rámcového
programu jako partner.
Po napínavých pěti dnech soutěže bychom Vás rádi pozvali na
okázalý a slavnostní závěrečný koncert v paláci Žofín. Jako
prémiový partner budete moci předat svou speciální cenu na
pódiu a slavit spolu s 600 hosty.

PROČ BYSTE
MĚLI TENTO
PROJEKT
PODPOŘIT?

CO OD NÁS MŮŽETE
OČEKÁVAT?

KONCERTY, ROLL-UPS, BROŽURY
Vaše společnost bude na zahajovacím koncertu, závěrečném koncertu a na
koncertu vítězů jmenována a přivítána jako prémiový partner soutěže
„Jugend musiziert".
Jenom na závěrečném koncertu očekáváme přes 600 hostů.
Vaše společnost bude prezentována jako prémiový partner na roll-ups a na
reklamních materiálech.
Budete prezentovat Vaši společnost a její úspěchy na jedné stránce v Jumučasopise v březnu 2019 (5000 výtisků, odbyt během celé soutěže).
ONLINE VÝSTUP
Jako prémiový partner jste na webové stránce Deutsche Schule Prag viditelně
zastoupeni s výpisem a Vaším logem (s odkazem na webovou stránku Vaší
společnosti).
VOLNÉ VSTUPENKY
Obdržíte volné vstupy na oba koncerty.

SPONZORSKÝ
PŘÍSPĚVEK
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Prémiové partnerství
625.000 Kč vč. DPH

Partnerství na projektu

+++

Zlaté partnerství
250.000 Kč vč. DPH
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Stříbrné partnerství
125.000 Kč vč. DPH
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Bronzové partnerství
75.000 Kč vč. DPH

Celkové náklady na projekt
2.000.000 Kč vč. DPH
Sdělte nám, prosím, jakou finanční
částkou byste rádi tento projekt
podpořili.
Můžete nám přispět také
materiálně. Nebo uvítáme Vaši
pomoc i formou poskytnutí služeb.

PŘIHLÁŠENÍ MOŽNÉ DO:
30. 11. 2018
Ozvěte se nám!
Martin Krška
+420 235 311 725
martin.krska@dsp-praha.cz
www.dsp-praha.org

