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14/2015/264 693678/2015
   Melody 

Promotions s.r.o.                 
IČO: 03102238

Dny Jeruzaléma/Days of 
Jerusalem

Ing. Marina 
Šternová (na 

zákl. plné 
moci)

   Praha18.6. - 
23.6.2015 1 218 350 770 350   470 000  0 EUR 150 000
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15/2015/265 841190/2015
Nachtigall Artists 

Management s.r.o.                 
IČO: 26431017

"KVARTET VELKÝCH 
HLASŮ - ANNA 
NETREBKO"

Alena 
Nachtigalová

Praha, 8.7. - 
10.7.2015 5 200 000 4 700 000   500 000  88 682 EUR 300 000

Dny Jeruzaléma v Praze 2015 - jedná se o kulturní akci, která  se uskuteční na pražské Letné a bude zahrnovat jeruzalémskou kavárnu, stánky s jeruzalémskými produkty, literaturou včetně 
komiksů, přednášky z oboru architektury, designu a komiksu, módní přehlídku v choreografii izraelské tanečnice Sofie Krantz, koncert izraelských kapel, gastronomii v podání izraelských 
šéfkuchařů. Je to třetí ročník festivalu, v  roce 2014 obdržel projekt podporu  1 300 000 Kč v rámci partnerství hl. m. Prahy v oblasti CR,(jiný žadatel). Akce se koná ve spolupráci s  radnicí  
Jeruzaléma, Ministerstvem zahraničí Izraele, Velvyslanectví státu Izrael v ČR, Ministerstvem kultury ČR . Tento projekt podpořili v rámci G2G ve svém společném prohlášení premiéři České 
republiky a Státu Izrael jakožto kulturní událost mimořádného významu pro vztahy obou zemí.

PARTNERSTVÍ / SPOLUPOŘADATELSTVÍ HL. M. PRAHY na rok 2015 V OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ - CESTOVNÍ RUCH

Jedná se o mimořádné turné fenomenální ruské sopranistky,  které se uskuteční v červenci 2015 v evropských městech Vídeň - Paříž - Moskva - Praha - Barcelona. Původně byl do turné 
zařazen ruský Petrohrad, ale v únoru bylo rozhodnuto, že v rámci turné bude zařazeno vždy jen jedno město z každého státu. Proto byl v únoru 2015  osloven žadatel agentura Nachtigall Artists 
s nabídkou uspořádání koncertu v Praze. Vzhledem ke skutečnosti, že k této změně došlo až začátkem roku 2015, nemohla být podána žádost o grant. Společně a Annou Netrebko vystoupí 
další tři pěvecké hvězdy - Ekaterina Gubanova, Alexandrs Antonenko a Ildar Abradzakov, všichni  pod taktovkou italského dirigenta Marca Armiliata a za doprovodu Českého národního 
symfonického orchestru. V jejich podání zazní výhradně italský repertoár (Verdi, Puccini, Donizetti, Mascani, Cilea, Giordano). Žadatel uvádí, že kolem 50% všech návštěvníků těchto koncertů 
tvoří kulturní turisté. V předcházejících třech letech podpořilo HMP žadatele formou grantů i partnerství v oblastech cestovního ruchu a kultury: 2015 KUL. grant na projekt Hvězdy světové opery 
2015 700 000, 2014 CR partnerství na projekt Evropská cesta 300 000 Kč, KUL. grant Hvězdy světové opery 2014 2 000 000 Kč a v r. 2013 KUL grant Hvězdy světové opery 2013 2 000 000 Kč.
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