
Svátek hudby 2013 

Otevřená výzva 

vyhlášená dne: 02/04/2013 

organizátor: Alliance française de Plzeň 

termín pro zaslání přihlášek: 16/05/2013 

termín konání akce:  21/06/2013 

 

Svátek hudby se zrodil ve Francii a do Evropy (a potažmo celého světa) se rozšířil v roce 

1982. Koná se každoročně 21.června. Hlavním cílem této tradiční celoevropské akce je oživit 

veřejný prostor v centru města a tímto umožnit hudebníkům všech žánrů, věku, 

profesionálního statusu či hudebního vzdělání si zahrát na veřejnosti.  

Svátek hudby by rád přispěl k trendu proměny veřejných prostranství na místa, kde je 

příjemné nejen spočinout, ale zároveň se aktivně zapojit do uměleckých projektů. 

Alliance française de Plzeň Vám tímto nabízí jedinečnou možnost zúčastnit se tohoto 

projektu. 

Hrajete na hudební nástroj? Jste členem hudební skupiny? Neváhejte vyplnit přihlášku a 

staňte se součástí spontánní akce, která boří kulturní a společenské hranice. Přijďte svou 

tvorbou oživit ulice a parky. 

Koncerty budou probíhat na třech scénách: u Západočeského muzea, u Mlýnské strouhy a na 

dvoře Alliance française de Plzeň. 

 

I - Organizátor:  
název: Alliance française de Plzeň 

zodpovědná osoba: Amandine Salmon, ředitelka 

 adresa : náměstí Republiky 12, 301 14, Plzeň, tel.: 377 237 358 

 email: direction.plzen@alliancefrancaise.cz, 

 web: www.afplzen.cz   

 

II – Název:  

Otevřená výzva na vystoupení hudebních skupin i jednotlivců v rámci akce Svátek 

hudby 2012, dne 21. června 2012  
 

Místo konání:  
Scéna 1: ozvučená scéna, veřejné prostranství: Proluka 

Scéna 2: ozvučená scéna, veřejné prostranství: Mlýnská strouha 

Scéna 3 : neozvučená scéna, veřejné prostranství: u Západočeského muzea 

 

Délka představení: délka, místo a hodina budou upřesněny dle domluvy  
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III – Podmínky otevřené výzvy: 

 

Finanční podmínky: 
Bude proplaceno cestovné, a to za následujících podmínek:  

Jedná se o vystupující z Plzeňského kraje (kromě města Plzeň) kteří dodají platný daňový 

doklad týkající se jedné cesty do Plzně a zpět. 

Výše cestovného, které bude propláceno, bude určena na základě předchozí domluvy.  

Cestovné bude vyplaceno v hotovosti do jednoho měsíce od data vystoupení. 

 

Žádosti mohou být podány jednotlivcem nebo skupinou účastníků.  

 

Žádosti mohou být podávány v českém, francouzském či anglickém jazyce.  

 

IV – Podmínky účasti na festivalu: 

Kritéria výběru: kandidáti, kteří nepředloží všechny požadované informace včetně přílohy 

uvedné níže, nebudou zařazeni do  výběru.  

 

Přihláška do otevřené výzvy obsahuje: 

Vyplněnou žádost (viz příloha). V případě, že se jedná o skupinu, podává žádost pouze jedna 

osoba, reprezentující celou skupinu.  

 

Organizátor si vyhrazuje právo výběru účinkujících. 

 

 

V- Podmínky dodání žádosti: 

Termín dodání: čtvrtek 23. května 2013 

 

VI – Podrobné informace: 
Žádost je přístupná na internetových stránkách Alliance française de Plzeň (www.afplzen.cz) 

nebo přímo v prostorách Alliance française de Plzeň  
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