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Pořadatel míní,

covid mění.

Rok 2020 byl pro festival
ve znamení změn.

Plán B – přesun na červen
Festival jsme tradičně plánovali na poslední březnový víkend 2020.
Předprodeje jsme ohlásili 9. ledna. Koncertní program festivalu obsahoval
2 silné koncertní premiéry:
–	Iva Bittovou v autorském projektu Aleše Březiny
–	Opičák a pitomci a Ó, ó, ó, vajíčko! – koncertní premiéra tandemu
Beata Hlavenková, Patrik Hlavenka s Martou Issovou)
a mnoho dalších slibných spojení. Velmi nás potěšila silná reakce publika
a vyprodání celého hlavního programu během 2 dnů.
Koncertní část festivalu zahrnovala 17 koncertů. Workshopová část
festivalu 17 workshopů. Spočítali jsme, že festival dává práci 97 umělcům
a 95 pracovníkům v pomocných souvisejících profesích od osvětlovačů
po uvaděče a security. Festival dále zahrnoval doprovodný program:
4 průběžné výtvarné dílny a 6 hravých zón, celý doprovodný program
je pro návštěvníky zdarma.

S Covid I. vlnou jsme celý festival po dohodě s divadlem Minor a účinkujícími
přesunuli na první červnový víkend 2020. To se nakonec ukázalo jako příliš
optimistické.
V tomto termínu nakonec proběhl pouze streamovaný koncert Pišlických
příběhů z divadla Minor. Stream proběhl partnersky s #kulturažije a Mall.
tv za podpory divadla Minor.
Speciální vysílání 7. 6. 2020 sledovalo přes 4tis posluchačů.
Celý festival jsme přeplánovali na prosincový termín. Vstupenky jsme vraceli,
publikum bylo velmi vstřícné a majoritně si vstupenky nechalo převést na nový
prosincový termín. Agenda přesunu vstupenek a individuálního přeusazování
mezi odlišnými koncertními sály trvala 2 měsíce.

Plán C – mikulášský festival
V divadle Minor s ohledem na plánovanou rekonstrukci a premiéry již nebylo
možné najít nový termín na konci roku. Celý festival jsme tak přeplánovali na
Mikulášský termín 5. - 6. prosince 2020 do Švandova divadla, které nám vyšlo
vstříc. Podařilo se přesunou celý hlavní koncertní program.

Plán On – line
- adventní hudební kalendář
V rámci adventního kalendáře jsme připravili
27 příběhů, které jsme vysílali od první adventní neděle.
Každému z nich formou originální stand-up vstupu připravil úvodní hudební
pranostiku „světočeský hudební teoretik Petr Balzám“ alias dvorní herec divadla
Minor Petr Reif.
Natáčeli jsme během lock down ve studiu 3Bees pod vedením mistra zvuku
Adama Pakosty, kameru a postprodukci ve spolupráci s Wassermanmedia /
koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička/
Adventní příběhy jsou dostupné na YTB kanálu Struny dětem
https://www.youtube.com/channel/UCgDtQJmdIjtMFKeacPmqSgw

HUDEBNÍ PRANOSTIKA

INTERPRET/SKLADBA

29.11.

Na den svaté Ziny polkni v puse
všechny sliny.

Justin Svoboda - Příběhomat

30.11.

Na svatého Ondřeje vyměň struny odřené.

Barbora Poláková - Kdyby

1.12.

Na den svaté Ivy, filharmonici,
cvičte i vy!

Jiří Vodička, Miroslav Sekera - J. Suk, Pohádka

2.12.

Na den svaté Blanky dotáhni si
blanky.

Beata Hlavenková – Óóó vajíčko! - Svižník

3.12.

Den svatého Xavera mistra
z Tebe udělá.

Bardolino - Danny Boy

4.12.

Na den svaté Barbory zpívej tak,
ať nevezou tě na Bory.

Gabriela Vermelho (GadrewWay) - Brno

5.12.

Na svatou Jitku pozor na díru
v lýtku.

Bardolino - Keby ma mamko

6.12.

Na svatého Mikuláše stupnici
E-dur cvič místo jezení guláše.

Ondřej Ruml, Matej Benko - Ezop a brabenec

7.12.

Na svatého Benjamína uvnitř
banja číhá mina.

Marco Čaňo - Used To Love

8.12.

Na den svaté Květoslavy
na koncert jeď do Ostravy.

Bardolino - Freilech

9.12.

Na svatého Vratislava nevěř
vždy tomu, komu pane říká sláva.

ClarinetFactory - Bílý sníh

10.12.

Na den svaté Julie hudebník
se napije.

Barbora Poláková - Polovina

11.12.

Na den svaté Dany, zda máš
talent už je daný.

Jiří Vodička, Miroslav Sekera - Meditace

12.12.

Na svatou Simonu tanči klidně
v kimonu.

Gabriela Vermelho GadrewWay - Kříže

13.12.

Na den svaté Lucie čaj se
v klavír vylije.

Miroslav Sekera - Svit Luny

14.12.

Na den svaté Lýdie zpívej
operní árie.

Beata Hlavenková, Hedvika Moussa Bacha –
Pišlické příběhy- Čas

15.12.

Na den svaté Radany poslechni
si varany.

Ondřej Ruml, Matej Benko - Měsíc

16.12.

Na den svaté Albíny šetři svými
plyny. Na svatou Albínu vyměň
si plínu.

Skupina Hm…
Všechna slast musí být spotřebována

17.12.

Na svatého Daniela otřete si
tělo čela.

Bardolino - Legendy o svatých

18.12.

Na svatého Miloslava i jeden tón
je oslava.

Radek Baborák - Jingle Bells

19.12.

Na svatou Ester zpívej píseň
z NDR.

Skupina Hm… I‘ll be home for Christmass

20.12.

Na svatou Dagmar jdi zpívat na
bar.

Beata Hlavenková – Óóó vajíčko! - Lišaj

21.12.

Na den svaté Natálie plátek
v saxofonu hnije.

ClarinetFactory - Vánoční roztomilost

22.12.

Na svatého Šimona zajidi si do
Rudolfina.

Markéta Holá - Příběhomat - O Hvězdě

23.12.

Na svatou Vlastu ani na Znojemsku už nechlastů.

Terezie Kovalová - Byla cesta

24.12.

Na den svatého Adama a Evy
pozná se, kdo na muziku je levý.

Beata Hlavenková - Bethlehem

31. 12.

Silvestrovský bonus

Marco Čaňo - Someone You Loved

Ohlédnutí v médiích
Vedle komunikace na sociálních sítích provázela adventní kalendář i PR kampaň. O kalendáři tak informovala například Česká televize v hlavní zpravodajské
relaci Události nebo v Událostech v kultuře. O kalendáři dále informovala řada
rádií v čele s Českým rozhlasem Vltava, rádiem Classic Praha, který nabídl rozhovor s Jiřím Vodičkou, rádiem Expres FM nebo rádiem City. Pozvánky ke sledování
kalendáře přinesla i řada tištěných médií jako například deníky MF Dnes nebo
Metro, časopis Překvapení a týdeník 5+2 či on-line zpravodajské portály Seznam.
cz nebo Týden.cz. O alternativním projektu festivalu Struny dětem informovala
i oborová, kulturní a lifestylová on-line média jako časopis Harmonie.cz, Klasika
Plus, Opera Plus, Divadlo.cz, Hudební knihovna, Rock & Pop, Play.cz, Žena-in,
Firststyle, Protišedi nebo Místní kultura. Kalendář představila i řada médií zaměřených na rodiny s dětmi, například Kam s dětmi, S dětmi v Praze.
Reportáž ve zpravodajství ČT:
Struny dětem — Události v kultuře — iVysílání — Česká televize
(ceskatelevize.cz)

Základní statistiky
Adventní kalendář festivalu Struny dětem obsahoval 27 samostatných příběhů
(od 29. 11. – 24. 12. + silvestrovský bonus) byl postupně zveřejňován hned na několika platformách. Primárně na webových stránkách Strun dětem, kde byla pro
kalendář vytvořena zvláštní microsite, Youtube kanálu, Facebooku a Instagramu
festivalu.
Adventní kalendář byl též samostatnou součástí velkého tradičního adventního kalendáře České televize Déčko.
Jednotlivá videa zaznamenala na kanálech Strun dětem od listopadu do začátku ledna více než 100 000 zhlédnutí. Z toho 71 000 na síti Facebook, 22 000 na
festivalovém Youtube kanálu, na který odkazovala microsite kalendáře, a na síti
Instagram zkrácené jednotlivé adventní příběhy zaznamenaly 15 625 zhlédnutí.

Malí i velcí návštěvníci opět těšit na
pestrou paletu představení, koncertů, výtvarných dílniček a kreativních
workshopů.
Časopis Maminka, únor

Oblíbený rodinný festival Struny dětem obleče
šálu a rukavice a namísto jarního termínu se
s posluchači setká v prosinci. Novinkou je i místo. O mikulášském víkendu 5. a 6. prosince se
Struny dětem výjimečně nastěhují do pražského
Švandova divadla.
Deník, 1. 6.

Současná karanténa seškrtala plány i oblíbenému rodinnému festivalu
plného hudby, tance a divadla, Struny dětem. Ten se ale nevzdává a už
na červen si přichystal překvapení.
Novinkou, která vás jistě potěší jsou
PIŠLICKÉ PŘÍBĚHY ONLINE s hercem
Ivanem Trojanem! Livestream budete moci sledovat u nás na facebooku
v neděli 7. června 2020 od 10 hodin.
Kamsdetmi.com, 23.4.

Hezký nápad na adventní
kalendář. Adventní kalendáře nejsou jen pro děti. Třeba
ten, který je možné najít na
stránkách hudebního festivalu Struny dětem jsou určené
pro všechny hudbymilovné
jedince. Každý den se zde otevře jedno políčko s hudebním
dárkem.

Zpříjemnit nejen dětem čekání na Ježíška chtějí hudebníci jako Barbora Poláková, Ondřej Ruml, Beata
Hlavenková, Radek Baborák, Terezie Vodička Kovalová, Jiří Vodička, Miroslav Sekera a řada dalších.
Zapojili se do příprav online adventního kalendáře
festivalu Struny dětem.

Krajské listy, 1. 12.

5+2, 4.12.

Operaplus, 25. 11.

Česká televize,
Události v kultuře, 10. 12.

Glanc, 20. 2.

5+2, 4.12.

Žena-in, 27. 11.

Operaplus, 25. 11.

MF Dnes, 15. 1.

Katka, 20. 2.

Klasikaplus.cz, 5. 6.

Listy Prahy 1, březen

Překvapení, 7. 12.

Metro, 27. 12.

Závěrem
Posláním festivalu je přiblížit dětem umělecké prostředí takovou formou,
aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou součást svého života a měly
touhu se do něj vracet – ať již jako tvůrci či jako posluchači. Festival se zaměřuje
na kvalitní hudební produkce napříč žánry, které pečlivě skládá tak, aby byly
zastoupeny nejvýraznější autorské počiny domácí hudební scény vhodné pro
rodinné publikum. Zážitek z objevování je festivalovým krédem.
Věříme, že má smysl rodinnému publiku předkládat kvalitní hudební
produkce, které vybočují ze zavedených žánrových kolejí, pracují s jemnou
poetikou a tuzemskou autorskou tvorbou.
Úspěšní aktivní umělci jsou bezpochyby vhodnými vzory a inspirátory pro dětské publikum.
Věříme, že rodinné publikum je základna, o kterou má smysl pečovat.
Mezigenerační sdílení, které na festivalu probíhá považujeme za velmi cenné.

www.strunydetem.cz

Festival pořádá

Dana Syrová - ředitelka festivalu
Zuzana Minaříková - dramaturgie, vedoucí produkce
Irena Pohl Houkalová - festivalové projekty
Petra Čvančarová - vstupenky
Silvie Marková - marketing a PR
Johan Vlach, Klára Marešová a MinimaxStudio - grafika
Zdeňka Hanáková - foto
Kateřina Bendáková - editorka

spolupořadatelé

hraví partneři

Ivana a Tomáš
J A N E Č KO V I

za finanční podpory

partner dílniček

děkujeme

speciální poděkování

hlavní mediální
partner

děkujeme

mediální partneři

Velmi děkujeme všem hravým
partnerům festivalu, bez kterých by jeho
realizace nebyla možná.

