Zápis ze zasedání expertní skupiny v rámci systému hodnocení tříletého grantu na podporu
realizace festivalu Smetanovské dny (2013-2015) ze dne 5. 9. 2012

ZÁPIS - EXPERTNÍ SKUPINA SD 2013-2015
ze dne 5. 9. 2012
Odbor kultury MMP, kancelář č. 335, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Začátek jednání: 9.00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení jednání
Jednání zahájila PhDr. Květuše Sokolová, vedoucí OK MMP, která přivítala přítomné experty
a zástupce FC Viktoria Plzeň, pana Petra Chvojku (poradní hlas).
Program jednání:
1) Zahájení jednání
2) Projednání expertních posudků
3) Doporučující stanovisko pro Komisi kultury RMP
4) Závěr
2. Projednání expertních posudků
Byly projednány expertní posudky jednotlivých odborníků u dvou žádostí o tříletý grant
na podporu realizace festivalu Smetanovské dny na léta 2013-2015.
Expertní skupina se shodla na tomto závěru:
Žádost Plzeňské filharmonie:

a)

Silné stránky projektu:
 Subjekt vykazuje vysokou obeznámenost se žánrem.
 Disponuje vlastním symfonickým orchestrem a jeho zázemím (organizačním
a provozním).
 Jeho zázemí nabízí možnou spolupráci se zahraničními i českými soubory a tělesy.
 Má mediálně silnější pozici na poli klasické hudby.
 Přináší česko-německý aspekt projektu.
Slabé stránky projektu:




b)

převaha orchestrální složky
konzervativní dramaturgie určená pouze pro určitou část publika
chybí širší spektrum cílových skupin (senioři, handicapovaní)
absence udržování lidových tradic (folklor)
Žádost Nashledanou:

Silné stránky projektu:
 vypracován podrobnější mediální plán
 originalita dramaturgie orientovaná na širší publikum
 začlenění pěvecké soutěže a interpretačního semináře (rok 2014)
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Slabé stránky projektu:





nedostatečná orientace v žánrech a prostředí klasické hudby
nepropojení s Plzeňskými sympozii a Mezinárodní smetanovskou klavírní soutěží
Není vypracován dramaturgický plán na roky 2014, 2015.
absence udržování lidových tradic (folklor)

3. Doporučující stanovisko pro Komisi kultury RMP
Expertní skupina shledala obě žádosti za přínosné, ale každou v jiné oblasti, proto by
ideální variantou bylo propojení obou žadatelů v rámci přípravy festivalu. Expertní
skupina ponechává výběr nejvhodnější žádosti o finanční podporu v rámci festivalu
Smetanovské dny 2013-2015 na doporučení Komise kultury RMP. Odborníci doporučují
poskytnutí tříleté dotace jednomu ze žadatelů s tím, že na část programu by mohla být
poskytnuta jednoletá dotace v rámci vyhlášeného Jednoletého grantového systému OK
MMP pro rok 2013.
4. Závěr jednání
Jednání expertní skupiny ukončila PhDr. Květuše Sokolová, vedoucí OK MMP, v 11.00
hodin.

V Plzni dne 5. 9. 2012

Zapsala: Mgr. Kateřina Zvěřinová
pracovnice OK MMP

Ověřil: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
člen expertní skupiny
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