Podpořené projekty v kategorii KULTURA 2017
Evidenční
číslo žádosti

Název projektu

74

Pouť svatého Jakuba Staršího

83

Jazz, swing,… to nás baví!

42

Činnost folklórního souboru Ondráš z Janovic

84

Koncert k 40. výročí založení Lašského souboru
písní a tanců Ondřejnica

34

Charitativní módní přehlídka - "MÓDA LETEM
SVĚTEM"

73

Lašský dostavník

87

Velký rockový sbor - organizace koncertu

101

Advent plný Křídlení 2017 (12. ročník)

82

Prezentace sborové činnosti Pěveckého sdružení
Martinů Třinec 2017

41

Koncert k 45. výročí založení pěveckého sboru
"Komenský z.s."

65

ART JAM BOLATICE 2017 - hudebně výtvarný
festival Hlučínská

Cíl projektu
Tradiční pouť - několikátým rokem se při této příležitosti
pořádá dobrovolná sbírka - výtěžek putuje na podporu
mobilního hospice Ondrášek o.p.s.
Uspořádání 3 koncertů - popularizace jazzu a swingu.
Podpora kultury v MS kraji - podpora sborového umění.
Podpora činnosti folklórního souboru a prezentace lašského
folklóru v MS regionu. Restaurování původních
dochovaných ženských krojů.
Oslava 40. výročí založení souboru. Předání tradic a odkazů
dalším generacím. Snaha o oživování a zachovávání písní,
tanců a zvyků rodného regionu.
Realizace zábavného večera. Výstupem přehlídky je
podpora rodiny z Bohumína, která je zatížena neléčitelným
genetickým onemocněním.
Vydávání kulturně-vlastivědného časopisu, který je zaměřen
na regionální historii, literární tvorbu, etnografiia folklor.
Organizace velkého koncertu tří pěveckých sborů v
Evangelickém kostele v Ostravě
Festival dobročinnosti ukazuje pestrost neziskových
organizací v regionu. Zapojuje do spolupráce zdravotně
postižené a sociálně slabé.
Zachování a prohlubování tradice sborového umění.
Spolupráce s polským sborem, další hudební rozvoj.
Podpora činnosti pěveckého sboru a zvýšení zájmu o
sborový zpěv. Uspořádání koncertu s pěveckým sborem
Mickiewicz z Polska.
5. ročník festivalu. Má za cíl šířit alternativní výtvarné a
hudební umění na Hlučínsku.

Výše grantu (Kč)

Žadatel

6 570 Kč

Klub žen Horní
Domaslavice z.s.

5 000 Kč

Pěvecké sdružení
ECHO

20 000 Kč

Prvočas, z.s.

10 000 Kč

Lašský soubor písní a
tanců Ondřejnica, z.s.

19 500 Kč

ALMA MATER

20 000 Kč

Království Lašské

20 000 Kč

TricomUnity o.p.s.

20 000 Kč

Ing. Lucie
Houthoofdtová

20 000 Kč

Sdružení uměleckých
a zájmových aktivit
Třinec, z.s.

15 000 Kč

SPS Komenský z.s.

20 000 Kč

MgA. Martin Sněhota

