KONTAKT

KNIHA „VYZNÁNÍ V F DUR“

JAK POUŽIJEME VAŠI PODPORU?

Antonín Dvořák III., vnuk skladatele Antonína Dvořáka,

Finance, zkušenosti, vědomosti a osobní angažovanost

Akademie klasické hudby, z.ú.

dokončil své paměti půl roku před svým odchodem na jaře

našich podporovatelů směřujeme do těchto oblastí:

Kaiserštejnský palác

2017. Ne náhodou si pro ně zvolil tóninu F dur. Je to tónina

• Péče o kulturní dědictví a odkaz skladatele

Dvořákova Amerického kvartetu, při jehož poslechu
si poprvé sám uvědomil, že je potomkem slavného

Malostranské nám. 23/37, Praha 1, PSČ 110 00

Antonína Dvořáka (festival Dvořákova Praha).
• Propagace českého hudebního umění doma

umělce. Antonín III. sice nezdědil hudební nadání, ale vše

i v zahraničí (Cena Antonína Dvořáka).

nahrazoval podporou těch, kteří se na zachování odkazu

• Podpora mladých umělců, začínajících hudebníků

jeho děda podíleli. Stál u zrodu festivalu Dvořákova

a mládeže se zájmem o kulturu (Debutový den

Praha a podporoval ho od prvního ročníku. Cena knihy je

a Klub mladých).

IČ: 26725347, DIČ: CZ26725347

Jeho jméno a tvorbu znají všichni milovníci klasické hudby

bankovní spojení: Raiffeisenbank

a nejen oni. Intelektuál, nesmírně všestranný a plodný

číslo účtu: 7960219001/5500

autor, světově nejhranější český skladatel a nejproslulejší
český umělec. Jeho hudba, bytostně česká, avšak

Mona Janovská

s obrovským mezinárodním přesahem, měla a má zásadní

manažerka fundraisingu

význam pro vnímání české kultury ve světě. Antonín

Podpora privátních dárců z řad jednotlivců i firem je

e-mail: janovska@dvorakovapraha.cz

Dvořák byl již za svého života považován za jednoho

důležitým pilířem stability festivalu a dalších projektů

mobil: +420 604 225 544

z největších skladatelů, přesto byl znám svou skromností

1 500 Kč. Společně s knihou získáte nebo darujete základní
členství v Klubu přátel Dvořákovy Prahy.

19

s ním spojených. Představuje přibližně 50 % jejich

a vlastenectvím. Nepochybně je tedy pro většinu z nás

rozpočtu. Právě Vaše příspěvky dělají festival takový, jaký

inspirací nejen hudební.

je, a pomáhají jeho úroveň stále zvyšovat.

Zeptejte se nás na podrobnosti nebo se podívejte na
dvorakovapraha.cz/podpora

Přehled financování Dvořákovy Prahy 2018
soukromé
a firemní zdroje
43 %

ODKAZ ZE ZÁVĚTI
Pomáháte
Je

to
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někteří
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pomáhají
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jak

i

po

vlastní příjmy
20 %

Příjmy

Dárce (fyzická či právnická osoba) má nárok na uplatnění
odčitatelné položky od základu daně. Finanční dary nejsou

veřejné rozpočty
38 %

něm.

Všechny příspěvky mají formu daru.

Jsem ráda, že hudba mého prapradědečka zažívá
v posledních letech renesanci nejen v Česku, ale po celém
světě. I po více než 100 letech má jeho hudba ohromnou
sílu lidi spojovat, otevírat jim nové obzory a oslovovat
nové generace. Za celou Dvořákovu rodinu je mi ctí
poděkovat všem, kteří pomáhají udržovat jeho odkaz.

předmětem daně z přidané hodnoty.

pokračovat

zprostředkování díla největšího českého skladatele dalším

Výdaje

generacím. Pokud se rozhodnete věnovat část ze své
pozůstalosti na dobrou věc a do své závěti zahrnout
Akademii klasické hudby, probereme s Vámi detaily a Váš

provoz a personální náklady
19 %

program
52 %

v dobrých skutcích. Vaším trvalým odkazem může být

doprovodné
a společenské akce
5%

marketing a komunikace
10 %
produkce
15 %

PODPOŘTE NÁS

dar přijmeme s povděkem.

23

koncertů

1 350

hudebníků

15 000
návštěvníků

1 047

vstupenek se sníženou
cenou pro děti, studenty,
učitele a seniory

Markéta Dvořáková
prapravnučka Antonína Dvořáka

Který nástroj bude ten Váš?

PŘÁTELÉ DVOŘÁKOVY PRAHY

Prohlédněte si sekce orchestru dárců, vyberte si v něm své
místo a připojte se k nám.

Klub přátel festivalu Dvořákova Praha jsme založili

SMYČCOVÉ NÁSTROJE

s nadějí, že se nám podaří spojit síly s dalšími nadšenci,

jsou připraveny pro přátele festivalu (1 500 Kč a více)
Smyčcové nástroje patří v orchestru k nejpočetnějším. Může
se zdát, že individualita v této skupině zaniká, často však hrají jako celek hlavní téma. Vaše role v orchestru nemusí být
na první pohled patrná, ovšem bez Vás by to prostě nešlo.

kteří stejně jako my chtějí v Češích podpořit pocit národní
hrdosti prostřednictvím odkazu díla Antonína Dvořáka.
Naším cílem je nejen shromažďovat finanční příspěvky
tolik potřebné pro zajištění programové a organizační
kvality festivalu, ale získat i jinou materiální či morální

BICÍ NÁSTROJE

podporu, která nám pomůže rozvíjet konkrétní projekty,

jsou vyhrazeny olověným dárcům (5 000 Kč a více)
Bicí udržují správný rytmus orchestru a v symfonickém toku
jsou nepřeslechnutelné. Jsou tepajícím srdcem hudebního organizmu. Díky Vaší podpoře se nemůže stát, že by zničehonic
zaduněly v nepravou chvíli.

jež jsou s festivalem či péčí o Dvořákův odkaz úzce spjaty.
Budeme rádi, když se k nám přidáte i Vy.

DECHOVÉ NÁSTROJE
sdružují měděné dárce (10 000 Kč a více)
Každý tón dechů je naprosto slyšitelný, a proto i důležitý. To je
důvod, proč jsou v orchestru jen špičkoví dechoví hráči.

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
náleží bronzovým dárcům (20 000 Kč a více)
Klavír, varhany, cembalo nebo celesta dokážou změnit zvuk
orchestru netušeným způsobem a obohatit ho svým jedinečným charakterem. Přidejte se a dejte našemu orchestru křídla.

V dobrém orchestru nenajdete jediný nástroj, který by
tam byl zbytečně. Pod taktovkou zkušeného dirigenta
nezapomenutelně a v celkové harmonii všechny nástroje
bez výjimky rozeznívají posluchačská srdce. Stejně tak je
pro nás důležitý a nepostradatelný každý podporovatel.

BICÍ
(olovo)
5 000 Kč

DECHY
(měď)
10 000 Kč

KLÁVESY
(bronz)
20 000 Kč

HARFA
(stříbro)
50 000 Kč

SÓLOVÍ
HRÁČI
(zlato)
100 000 Kč

certifikát dárce / členský list
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budete vždy usazeni podle svého gusta. Adopcí sedačky
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ve Dvořákově síni nebo v Anežském klášteře nám

Přehled benefitů

přednostní rezervace vstupenek na DP
(počet vstupenek na jednotlivé koncerty může být omezen)
individuální péče při výběru vstupenek
zasílání zvýhodněných a last minute nabídek vstupenek

●

●

●

vstupenka pro doprovod za symbolických 100 Kč

●

možnost výměny nebo vrácení vstupenek

●

rezervace míst v případě, že sedadla v sále nejsou číslována
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rezervace osobního místa v sále (garance stálých míst)
pozvánka na přednostní představení programu

●

pozvánka pro 2 osoby na zahajovací koncert a recepci
pozvánka pro 2 osoby na závěrečný koncert a recepci

●

pozvánka pro 2 osoby na zahajovací koncert komorní řady

●

pozvánka do VIP salonku před koncertem a o přestávce
(včetně doprovodu, při každé návštěvě festivalu)

●

●

pozvánky na setkání s umělci

●

●

●

●

●

pozvánky na zkoušky

●

●

●

●

●

pozvánka pro 2 osoby na večeři s kurátorem komorní řady
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symbolizuje stříbrné dárce (50 000 Kč a více)
Harfa je výjimečným nástrojem. Její křehká síla pronikne spolehlivě i masivním zvukem celého orchestru. Symbolizuje Vyšehrad i bájné české pěvce. Dejte zaznít jejímu jedinečnému
hlasu.

poděkování v magazínu Akademie klasické hudby
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poděkování na panelu před budovou Rudolfina
(po dobu konání festivalu)
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●

SÓLOVÍ HRÁČI

poděkování v programech koncertů

jsou výjimeční stejně jako zlatí dárci (100 000 Kč a více)
Rádi hrajete „první housle“? Jste zvyklí udávat tón při společném úsilí o skvělý výsledek? Vítejte mezi předními sólovými
hráči našeho orchestru.

poděkování na LCD obrazovkách na zahajovací
a závěrečné recepci
poukazy na koncertní programy zdarma
individuální prohlídka Rudolfina s průvodcem

Získejte na festivalu Dvořákova Praha své osobní místo
a s ním i jistotu, že kdykoliv zavítáte na naše koncerty,

pomůžete a navíc oplátkou získáte:
• Rezervaci vybraného místa v sále na všechny
koncerty v daném roce. Rezervace je platná
2 měsíce od zahájení prodeje vstupenek.
• Uvedení v seznamu podporovatelů na oficiálních
stránkách festivalu Dvořákova Praha.
• Uvedení v seznamu podporovatelů v denních
programech.
Místo v sále můžete adoptovat za 750 – 4 000 Kč.
a zkušeben. Každoročně se tyto náklady blíží částce
3 miliony korun.

●

pozvánka na cestu Po stopách Antonína Dvořáka
(v případě lokace v ČR účast zdarma)

poděkování na panelu v prostorách Rudolfina
(po dobu konání festivalu)

MOJE FESTIVALOVÉ MÍSTO

Touto částkou přispíváte na pronájem koncertních sálů

poděkování na internetových stránkách

HARFA

Nechme společně zaznít hudbu našich srdcí

SMYČCE
(přítel)
1 500 Kč

MAGAZÍN AKADEMIE
KLASICKÉ HUDBY
Rozhovory a profily umělců, nahlédnutí pod pokličku
příprav Dvořákovy Prahy včetně kompletního programu,
příběhy ze života Antonína Dvořáka, trendy ve filantropii

●

i výběr zajímavých událostí ze světa klasické hudby, to vše
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spíváte na vydavatelskou a publikační činnost Akademie

●

klasické hudby.

se dozvíte dvakrát ročně na stránkách našeho magazínu.
Díky předplatnému můžete mít svůj výtisk ve schránce
mezi prvními.
Předplatné na jeden kalendářní rok je 750 Kč. Částkou při-

