Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
Hledají se hudebníci pro projekt „Vlak za kulturou“
(trvání projektu 17. 1. – 27. 9. 15)

Milí hudebníci,
Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015, je událostí evropského rozměru. Plzeň nás
přizvala ke spolupráci. Kulturní tvůrci z Bavorska přihlásili v rámci projektu Impuls 2015!
dotačního programu EU Cíl 3 mnoho zajímavých nápadů. Organizátoři EHMK Plzeň 2015
vybrali projekty, které budou Centrem Bavaria Bohemia (leadpartner), městem Řeznem a
společností Plzeň 2015, o.p.s. realizovány v partnerském, přeshraničním projektu
regio2015.
Velký ohlas veřejnosti očekáváme od projektu Vlak za kulturou. O víkendech od 17. 1. do
30. 9. 2015 bude k soupravě poledního spojení vlaku ALEX na trase Regensburg–Plzeň
připojen speciální vagón s malým pódiem pro umělce různých žánrů. Kulturní program ve
vlaku by měl cestující navnadit k návštěvě Plzně. Hudebníky, kreslíře, mimy, klauny,
spisovatele, vypravěče pohádek a mnohé další zveme ke ztvárnění krátkého vystoupení ve
Vlaku za kulturou.
Do hudebního programu ve Vlaku za kulturou hledáme sólové hudebníky, zpěváky,
hudební skladatele a malé formace (max. čtyřčlenné), které hrají akusticky, nebo s malou
zvukovou aparaturou. Zájemci o cca hodinové vystoupení se mohou přihlásit do
neděle 30. 3. 2014. Po přihlášce bude následovat výběrové řízení. Ještě před Velikonocemi
budou s vybranými tvůrci prodiskutovány detaily (termíny, technické otázky, smlouva atd.).
Vlak za kulturou vyjede 80krát a obsáhne celkem 160 vystoupení (vždy jedna hudební
formace a jeden další umělecký tvůrce během jedné jízdy do Plzně). Vystupujícím bude
poskytnut příspěvek na pokrytí nutných nákladů. Vlak za kulturou nabízí jedinečnou
možnost stát se součástí PR projektu pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Pokud
máte o vystoupení zájem, vyplňte prosím níže přiložený přihlašovací formulář. Dále Vám
doporučujeme zaregistrovat se (zdarma) na našem dvojjazyčném portálu www.bbkult.net.
Učiníte tak jednoduše po kliknutí na pole Log-In.
_____________________________________
Hudebník / hudební skupina (jméno)
_____________________________________
Kontaktní osoba, jméno, příjmení
_____________________________________
Telefon
_____________________________________
E-mail
_____________________________________
Webové stránky / You Tube / Bandzone
_________________________|____________
Hudební žánr
počet hudebníků

Kontaktní osoba v Centru Bavaria Bohemia
(CeBB) pro projekt Vlak za kulturou:
Magdalena Becher B.A.
Freyung 1
D-92539 Schönsee
Tel. +49(0)9674-92 48 77
Fax: +49(0)9674-91 30 67
Mail to: magdalena.becher@cebb.de
Internet: www.bbkult.net

Jste už přihlášeni na www.bbkult.net ?
ano _________ne__________
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