Projekt: Ani hudba nezná hranice
Žadatel: město Hranice
Projektový partner: město Adorf/Vogtl.
Celkové náklady projektu: 19.092,85 Euro
Dotace: 15.000 Euro (78,5 %)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
Obsah projektu: přeshraniční multižánrový hudební festival bude určen pro širokou
veřejnost z celého česko-německého regionu, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a
etnického původu a uskuteční se v létě 2021 v Hranicích. Při společném plánování
projektu budou využity bohaté zkušenosti města Adorf, které projektový partner
získal organizováním a realizací obdobných hudebních festivalů v předchozích
několika letech. Hranický festival bude zahájen v pátek v prostorách místní
Sokolovny, kde budou postaveny dvě hudební scény a pokračovat bude do neděle.
Sobotní program bude zaměřen na dětské návštěvníky, kde v prostorách Sokolovny
proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Moje/Tvoje Hranice. Ke shlédnutí
budou dvě divadelní představení, plánovaná je prezentace kouzelnické show se
zapojením veřejnosti a výtvarná a divadelní dílna. Po celou dobu festivalu budou
připraveny různé zábavné atrakce. Hudební produkce českých i německých kapel
bude probíhat dle programu na obou pódiích. Jedna ze scén bude postavena uvnitř
pronajatého velkokapacitního stanu, který by zároveň posloužil v případě nepřízně
počasí i jako zázemí pro konání hlavního programu akce. Na akci přislíbili účast
nejen regionální amatérští, ale také profesionální umělci, kteří budou hrazeni
z vlastních prostředků města Hranice. Akce a projekt budou prezentovány
prostřednictvím plakátů v celém regionu, v místní televizi a na internetových
stránkách partnerů. Projekt umožní jednak setkání lidí z hudební branže napříč
regiony, ale především přiláká velké množství návštěvníků z řad laické veřejnosti
nejen česko-saského příhraničí. Na akci se bude vybírat dobrovolné vstupné.
Cíl projektu: zvýšení míry spolupráce mezi oběma obcemi v oblasti kulturních akcí,
které mají potenciál zviditelnit přeshraniční území. Pořádání kulturních akcí na
veřejně přístupných místech v partnerských obcích přinese zvýšení zájmu turistů o
tuto lokalitu, vzájemné sbližování obyvatel hraničních regionů a kulturní výměnu.
Zároveň tak dojde k utužení vzájemné spolupráce obou obcí, která se tak stane
impulsem pro konání dalších přeshraničních aktivit.

