Program klubu – II. část

Únor 2015

Sobota, 10.30

Kostel sv. Vavřince
„Káva o půl“ s autorem Balady pro banditu,
skladatelem a fenomenálním muzikologem
Prof. Milošem Štědroněm, se kterým se vydáme
po stopách česko-německého kulturního živlu
První republiky.

Would you like to learn more about the Friends
of Prague Spring club for foreigners, which offers
an interesting all-year programme in English?
More information at
www. festival.cz/en/friends_about_us
Contact
Iva Nevoralová
T +420 257 314 040
friends@festival.cz

Registrujte se na internetu
16/3/2015

Pondělí, 18.00

Registrujte se na internetu a uhraďte svůj členský příspěvek pohodlně
platební kartou nebo přes účet PayPal. Přihláška k dispozici na
www.festival.cz/cz/pratele_prihlaska_osobni

Kostel sv. Vavřince
„Na přímo“ věnované legendární sopranistce
a filmové hvězdě Jarmile Novotné. Pozvání
přijal host nejvzácnější, syn Jarmily Novotné
pan George Daubek, a Ivana Leidlová,
předsedkyně občanského sdružení Zámek Liteň,
které pečuje o odkaz Jarmily Novotné. Večerem
provází jeden z tvůrců televizního cyklu České
století a autor právě vznikající monografie o Jarmile
Novotné, spisovatel Pavel Kosatík.

Program klubu – I. část

Nabídka pro Vaši firmu
Pořiďte členství v klubu Vašim zaměstnancům či obchodním partnerům.
Více informací na
www.festival.cz/cz/pratele_jine_formy_spoluprace

20/10/2014

Pondělí, 18.00

přátelé
pražského
jara
Užívejte si jara
po celý rok!
2014 / 2015

Kostel sv. Vavřince
„Na přímo“ s legendou českého baletu,
choreografem Pavlem Šmokem, a s Ivankou
Kubicovou, profesorkou moderního tance na
HAMU v Praze. Povídání o tajemstvích a úskalích
propojení řeči těla a hudby a o dvou fascinujících
životech.

10/11/2014

Pondělí, 18.00

Muzeum Bedřicha Smetany
„Na přímo“ s klavíristkou Jitkou Čechovou
a s ředitelkou Muzea Bedřicha Smetany
PhDr. Olgou Mojžíšovou nahlédneme
do korespondence, životních příběhů a tvorby
pro klavír Bedřicha Smetany. Spojeno s možností
prohlédnout si expozici muzea.

16/12/2014
Úterý, 18.00

Duben 2015
„Carte Blanche“

Další projekty klubu z cyklu „Cestování za kulturou“ a informace
o bonusech pro držitele karty Přátel Pražského jara jsou zveřejňovány
průběžně během roku na webové stránce www.festival.cz/cz/mecenasi

Zahájení nové
sezóny
20. října 2014!

Přáli byste si vědět více?
Zavolejte nám nebo napište!
Pražské jaro, o.p.s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1
Kontakt
Iva Nevoralová
T +420 257 314 040
pratele@festival.cz
www.festival.cz/cz/pratele_o_nas
Číslo účtu: 99 00 44 22 / 0800
IBAN: CZ71 0800 0000 0000 9900 4422
BIC: GIBACZPX

www.festival.cz

Přednostní rezervace vstupenek
na Mezinárodní hudební festival
Pražské jaro
Atraktivní celoroční program
Sleva na vstupenky
Svatovavřinecké koncertní sezóny

Kostel sv. Vavřince
„Na přímo“ věnované osobnosti a uměleckému
odkazu dirigenta Rafaela Kubelíka se vzácnými
hosty: Prof. Martinem Kubelíkem, synem Rafaela
Kubelíka, a režisérem / producentem Reinerem
Moritzem, držitelem ceny Britské filmové akademie
a autorem dokumentu Rafael Kubelík - Hudba je
má vlast.

Leden 2015

Sobota, 10.30

In addition
The Friends of Prague Spring club
for foreigners, which offers an interesting
all-year programme in English!

Kostel sv. Vavřince
„Káva o půl“ – populární setkání členů klubu, které
tentokráte přiblíží tajemstvím opředenou osobnost
skladatele Dmitrije Šostakoviče. Naším průvodcem
bude muzikolog Jan Špaček.

Výhody pro členy Přátel Pražského jara
Výhody spojené s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro

Platinový kruh

Zlatý kruh

Stříbrný kruh

Bronzový kruh

od 20 000 Kč / € 750

od 10 000 Kč / € 370

od 5 000 Kč / € 185

od 2 000 Kč / € 75

včetně 8 vstupenek na zahajovací
a závěrečný koncert

včetně 6 vstupenek
na zahajovací a závěrečný koncert

včetně 4 vstupenek na zahajovací
a závěrečný koncert

s výjimkou zahajovacího a závěrečného
koncertu

7 týdnů před zahájením prodeje

6 týdnů před zahájením prodeje

5 týdnů před zahájením prodeje

4 týdny před zahájením prodeje

2 vstupenky za cenu jedné na festivalový koncert pro Přátele Pražského jara

√

√

√

√

Zaslání katalogu festivalu zdarma poštou

√

√

√

√

√

Výše příspěvku
Přednostní rezervace vstupenek na Mezinárodní hudební festival Pražské jaro před zahájením prodeje s možností rezervovat si konkrétní místa v sále*
Přednostní poskytnutí detailních informací o programu festivalu před jeho zveřejněním

Informace o zvýhodněných „last minute“ nabídkách s dodatečnou slevou 20 %

√

√

Kupóny odečteny v plné výši
300 Kč přímo z přednostní rezervace

Kupóny odečteny v plné výši
300 Kč přímo z přednostní rezervace

**

3 koncerty / 4 osoby

2 koncerty / 2 osoby

1 koncert / 2 osoby

pro 2 osoby na vstupenku
v kterékoliv kategorii
1500 Kč za osobu na vstupenku
v kterékoliv kategorii

pro 2 osoby pouze na vstupenku
1. kategorie
1500 Kč za osobu na vstupenku
v kterékoliv kategorii

1500 Kč za osobu na vstupenku
v kterékoliv kategorii

Možnost výměny nebo vrácení vstupenek bez poplatku

√

√

Osobní asistence při výběru vstupenek

√

√

Pozvánky na tiskové konference v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro

√

√

Pozvánka na velkou květnovou tiskovou konferenci před zahájením festivalu

√

Rezervace míst v nečíslovaných sálech

√

Kredit na 25 parkovacích hodin v OD Palladium v blízkosti Obecního domu

√

Odečtení poukazu na slevu za každých 3000 Kč vynaložených na nákup vstupenek přímo v přednostní rezervaci
Možnost navštívit generální zkoušku některého z festivalových koncertů
Premium servis zdarma (welcome drink, malé občerstvení o přestávce koncertu, program zdarma ad.) v rámci Premium koncertů festivalu Pražské jaro
Možnost dokoupení Premium servisu pro další osoby

**

Staňte se i Vy Přítelem
Pražského jara!
Co Vám členství přinese?

Pozvánka na recepci po zahajovacím nebo závěrečném koncertu Pražského jara

pro 2 osoby

Možnost využít servis Tiskového střediska Pražského jara před a o přestávkách festivalových koncertů v Obecním domě

pro 2 osoby

Řadu výhod spojených s festivalem Pražské jaro

Signovaný plakát nebo program jednoho z vybraných umělců Pražského jara

√

Volný vstup na akce klubu během celého roku

Automatické členství v Klubu mecenášů s pozvánkou na slavnostní oběd Klubu mecenášů 1x ročně

√

Speciální výhody

Platinový kruh

Zlatý kruh

Stříbrný kruh

Bronzový kruh

Možnost seznámit se s lidmi stejných zájmů a uzavírat
nová přátelství

Platinová

Zlatá

Stříbrná

Bronzová

Možnost osobního setkání s nejslavnějšími umělci současnosti

pro 4 osoby

pro 2 osoby

pro 2 osoby

pro 2 osoby

Možnost využívat speciálních nabídek partnerů klubu
Možnost cestovat s Pražským jarem na zajímavá kulturní místa
v České republice

Karta Přátel Pražského jara (vstupenka na akce Přátel, čerpání slev na zboží a akce partnerů Přátel)***
Volný vstup na pořady „Na přímo“
Volný vstup na pořady „Káva o půl“****

pro 2 osoby

pro 2 osoby

pro 2 osoby

pro 2 osoby

kredit 900 Kč

kredit 900 Kč

účast za režijní náklady

účast za režijní náklady

50% + rezervace míst

50% + rezervace míst

30%

10%

Platinový kruh

Zlatý kruh

Stříbrný kruh

Bronzový kruh

√

√

√

√

Účast v projektu „Cestování za kulturou“****
Sleva na jednotlivé vstupenky (maximálně 6 ks na 1 koncert) nebo jednu abonentní vstupenku Svatovavřinecké koncertní sezóny

Vaše prezentace
Možnost zveřejnění jména v oficiálním seznamu Přátel Pražského jara (webové stránky festivalu, festivalový katalog, program zahajovacího a závěrečného koncertu festivalu)
Možnost spojit své jméno s konkrétním pořadem v projektu „Rozkvět“ nebo s jedním z koncertů Svatovavřinecké koncertní sezóny
Možnost spojit své jméno s konkrétním koncertem festivalu Pražské jaro

*
**
***
****

Počet vstupenek k zakoupení může být u některých koncertů omezen. Možnost rezervace konkrétních míst dle dostupnosti a v pořadí dle přijatých objednávek.
Částka za kupóny není odečtena z přednostní rezervace. Kupóny jsou vydány po zaplacení vstupenek na další on-line nákup nebo na nákup v pokladně Pražského jara v Rudolfinu.
Karta je přenosná.
Počet míst na těchto akcích může být omezen.

√

Pocit, že kterýkoliv z koncertů Pražského jara je tu právě díky Vám,
neboť ¾ výnosů klubu Přátel jdou na podporu uměleckých
projektů festivalu
Daňové výhody. Váš dar si můžete odečíst ze základu daně

√

„Vše, co mohu za sebe udělat, je znovu ujistit bohaté, že ten
nejbezpečnější a nejpříjemnější způsob, jak ochránit jejich
finance, je věnovat část z nich způsobem rytířským, způsobem
aristokratickým, způsobem antického Maecenata
- jinými slovy ve velkorysém stylu.“
William S. Schlamm

PŘIHLÁŠKA
Klub Přátel Pražského jara 2014 / 2015
Prosíme zaškrtněte, kterého kruhu se chcete účastnit
Platinový kruh (roční příspěvek od 20 000 Kč / € 750)
Zlatý kruh (roční příspěvek od 10 000 Kč / € 370)
Stříbrný kruh (roční příspěvek od 5 000 Kč / € 185)
Bronzový kruh (roční příspěvek od 2 000 Kč / € 75)
Jiná částka 		
Měna

Jméno a příjmení *

Ulice, číslo *

Město *

PSČ *

E-mail *

Telefon *
* Povinné položky

Prosíme zaškrtněte metodu platby



Převodem na účet v CZK číslo 99 00 44 22 / 0800, KS 0308
Převodem na účet v EUR
IBAN: CZ64 0800 0000 0000 0363 3372
BIC: GIBACZPX
DŮLEŽITÉ
Děkujeme, že jako variabilní symbol uvedete u bankovního převodu
v CZK / EUR svůj kontaktní telefon nebo e-mail uvedený v přihlášce
a do zprávy pro příjemce „Přátelé PJ“. Pomůžete nám tím identifikovat Vaši platbu.




Hotově v sídle sekretariátu (po předchozí telefonické domluvě)
Přes účet PayPal (akceptované měny CZK, USD, EUR)
Údaje k účtu PayPal Vám sdělíme obratem.

PŘIHLÁŠKA
Klub Přátel Pražského jara 2014 / 2015



Neuvádět mé jméno v seznamu Přátel Pražského jara
Žádám o zaslání potvrzení o přijetí daru

Odesláním této přihlášky aktivujete své členství
v klubu Přátel Pražského jara od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Pražské jaro, o.p.s. zaručuje ochranu všech osobních údajů podle
zákona 101/2000 Sb.

Svou přihlášku odešlete na adresu
Pražské jaro, o.p.s.
Iva Nevoralová
Hellichova 18
118 00 Praha 1

Přáli byste si vědět více?
Zavolejte nám nebo napište!
Kontakt
Iva Nevoralová
T +420 257 314 040
pratele@festival.cz
www.festival.cz

Děkujeme za Vaši
přízeň a podporu!
Would you like to learn more about the Friends of Prague
Spring club for foreigners, please email us at friends@festival.cz

