festival

100%
INTEGRACE
14.-16.3.2014

Ing. Michal Crhonek
koordinátor festivalu
tanecahandicap@gmail.com
michal@michalcrhonek.cz

tel: +420 603 284 760
www.tanecahandicap.cz

O CO JDE?
Projekt Tanec a handicap je platforma pro setkávání lidí s handicapem i bez něj prostřednictvím moderního scénického tance. Stěžejní
částí projektu je stejnojmenný festival. Ten se uskutečňuje každé dva roky v Brně ve formě setkání integrovaných souborů zaměřených
na současný tanec a pohybové divadlo.
V současnosti je tento festival jediný svého druhu v České republice.
Projekt zaštiťuje občanské sdružení Kulturárium (www.kulturarium.cz), které dlouhodobě poskytuje zázemí novým kulturním
aktivitám na Brněnsku.

CO UŽ MÁME ZA SEBOU?
Projekt vznikl v roce 2009, aby umožnil vzájemnou komunikaci souborů a lektorů z různých měst České republiky. V roce 2010proběhl
první ročník festivalu (součástí mj. bylo i vystoupení na Colours of Ostrava).
V roce 2014 se tak uskuteční již 3. ročník festivalu, který si získává prestiž a rozšířil se ze čtyř souborů na šest včetně jednoho slovenského.

PROČ TO DĚLÁME?
Spojení tance s handicapem je na české scéně novým fenoménem. Ačkoliv v zahraničí existují festivaly, které se problematice věnují
25 let, v ČR se taneční soubory s tímto zaměřením objevují až od roku 2001.
Naším cílem je ukázat divákům možnosti tělesně postižených a změnit vnímání handicapu. Handicap již není překážka, ale
součást výrazových uměleckých prostředků.

KDO JSME?
Zakladatelkou celé myšlenky byla Mgr. Jitka Semotamová, dnes se organizační tým skládá jak ze studentů vysokých škol, tak
pracujících. Jsme dobrovolníci a všichni máme osobní zkušenost z integrovaného tanečního souboru.
Festival je ojedinělý také svojí dramaturgií, kdy se setkávají soubory v rámci jednoho představení na jednotné téma a poskytuje tak
divákům ucelený pohled na různé způsoby lektorské práce.

JAKÝ BY MĚL BÝT TENTO ROČNÍK?
Předpokládaný program festivalu:
Pátek, 14. 3. 2014

TÉMATICKÝ VEČER
(Čtyři soubory z ČR představí své ztvárnění tématu Geometrie v jednom propojeném vystoupení.
Reprízy představení budou uvedeny v domovských městech jednotlivých souborů.)

Sobota, 15. 3. 2014 WORKSHOPY, TERAPIE A POHYBOVÉ DÍLNY

KOMPONOVANÝ VEČER
(Prezentace vlastní tvorby souborů z ČR a Slovenska a speciálních hostů.)
Neděle, 16. 3. 2014 WORKSHOPY, TERAPIE A POHYBOVÉ DÍLNY
a rozloučení se s účinkujícími.

JAKÝ BY MĚL BÝT TENTO ROČNÍK?
Předpokládaná návštěvnost:

300-500 návštěvníků
Propagace festivalu:
Festival bude propagovaný tradičními způsoby. Plánujeme výtisk plakátů velikosti A2 v nákladu minimálně 150 kusů, malé plakátky
A6 rovněž v nákladu 150 kusů. Dále máme v úmyslu využít tyto mediální cesty:
 propagace v komerčním i veřejnoprávním rádiu,
 propagace přes sociální sítě Facebook a Twitter
 plánujeme oslovit i regionální zpravodajství České televize
V současnosti pracujeme na realizaci video spotu, který umístíme na server Youtube.

JAKÝ BY MĚL BÝT TENTO ROČNÍK?
Putovní výstava fotografií:
Nedílnou součástí festivalového resp. po festivalového dění je putovní výstava fotografií z festivalového dění.
Výstava putuje nejen po domovských městech jednotlivých souborů a ostatních městech České republiky,
ale i zahraničí – např. Francie, Švýcarsko.

Účelem výstavy je:





propagace festivalu Tanec a handicap
propagace handicapu jako prostředku sebevyjádření
propagace sponzorů a dobrovolníků podílejících se na festivalu
získání finančních prostředků pro další ročníky festivalu

CO K TOMU POTŘEBUJEME?
Pronájem divadel a tělocvičny (vč. repríz)
Doprava, strava a ubytování souborů
Propagace a dokumentace
Výstava fotografií
Mzda pro dobrovolníky
Ostatní (poplatky)
CELKEM

80.000,- Kč
52.000,- Kč
55.500,- Kč
17.000,- Kč
15.000,- Kč
1.000,- Kč
220.500,- Kč

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
Nabízí se celá řada možností pomoci. Od drobných příspěvků až po partnerství v různých kategoriích. Rádi uvítáme i věcné
příspěvky (například ve formě baget pro stravu účinkujících souborů nebo slevu na pronájmu motorových vozidel nutných k převozu
handicapovaných členů souborů).
Rádi uvítáme i dobrovolníky z řad Vašich zaměstnanců.

NABÍDKA KATEGORIÍ PARTNERSTVÍ A SPONZORINGU
PŘISPĚVATEL

< 10.000,- Kč

SPONZOR

10.000,- Kč až 20.000,- Kč

PARTNER

20.000,- Kč až 35.000,- Kč

HLAVNÍ PARTNER

35.000,- Kč až 50.000,- Kč

GENERÁLNÍ PARTNER

> 50.000,- Kč

uvedení na plakátech festivalu včetně distribuce
uvedení v programech festivalu
uvedení na plakátech festivalu včetně distribuce
 jmenovité poděkování během večera
 uvedení v programech festivalu
vstupenka pro 1 osobu na jeden z večerů (pátek / sobota)
uvedení na plakátech festivalu včetně distribuce
jmenovité poděkování během večera
uvedení v programech festivalu a propagačních materiálech
umístění Vašeho loga na stránkách festivalu s proklikem na Vaše webové stránky
vstupenky pro 2 osoby na jeden z večerů (pátek/sobota)
uvedení v rámci repríz festivalu
uvedení na plakátech festivalu včetně distribuce
jmenovité poděkování během večera
uvedení v programech festivalu a propagačních materiálech
umístění Vašeho loga na stránkách festivalu s odkazem na Vaše webové stránky
PR článek o Vaší společnosti (Časopisy Vozíčkář, Můžeš, taneční servery apod.)
logo s odkazem na Vaše webové stránky na profilech užívaných festivalem na sociálních sítích
(Facebook, Twitter)
vstupenky pro 2 osoby na páteční představení
uvedení v tiskových zprávách a médiích jako hlavní partner
uvedení v rámci repríz festivalu
fotodokumentace z akce
prostor pro krátké představení společnosti před představeními
vše, co je součástí 3. sponzorského balíčku
možnost umístění vlastního velkoplošného bannerů ve vstupních prostorách divadla „Barka“
uvedení jako generální partner

CO BUDEME DÍKY VÁM MOCI USKUTEČNIT?
Kromě nutného zázemí pro festival (ubytování, doprava účastníků, pronájem divadla apod.) budeme moci uskutečnit rovněž některé
„bonusy“. Chtěli bychom podpořit mezinárodní spolupráci handicapovaných souborů a organizátorů žánrově stejně zaměřených akcí.
Díky Vašemu příspěvku bychom si tak mohli dovolit pozvat například některý z francouzských nebo portugalských souborů, s nimiž
jsme v kontaktu.
Rovněž bychom mohli rozšířit naši nabídku workshopů, festival doplnit o hudební vystoupení nebo si jako hosta pozvat osobnost, jež
je profesionálem v této oblasti.

CO VÁM NABÍZÍME NA OPLÁTKU?
Nabídku toho, co jsme schopni Vám poskytnout „na oplátku“, můžete najít na předešlé stránce. Tato tabulka usnadňuje hrubou
orientaci, rozhodně jsme schopní se osobně domluvit na podrobnostech. Samozřejmostí jsou pozitivní reference, které si můžete
umístit na internetových stránkách nebo se jimi sami prezentovat.
Podmínky mediálního partnerství se vyjednávají zvlášť.

