Menu pro mecenáše
Děkujeme, že máte Vážný zájem! Šíříme vážnou hudbu, budujeme kulturní podhoubí,
podporujeme sousedské vztahy, pomáháme studentům hudby, hrajeme pro seniory
i ty nejmenší. To vše je možné jen díky podpoře našich příznivců a dárců.

Jak lze finančně podpořit Vážný zájem:

1. vyberte některou položku z kategorií vážná, velmi vážná či nejvážnější
2. získejte uvedenou odměnu
3. na vyžádání obratem vystavíme dárcovskou smlouvu
Všechny naše dárce s hrdostí uvádíme na našem webu, pokud si však přejete zůstat
v anonymitě, budeme to respektovat.

1.
Kategorie vážná
Zažijte s námi salónní koncert s výhledem na celou Prahu. Pořádáme krásné koncerty vážné
hudby v salónu na Střeše Lucerny, kde můžete potkat nejen nás, ale další zajímavé osobnosti,
které nás navštěvují. Nabízíme také přístup na všechny koncerty na Střeše Lucerny formou
abonmá, které je přenosné - pokud nebudete moci, můžete vaše místa nabídnout přátelům.
Jednou ročně pořádáme také koncert pro uzavřenou společnost podporovatelů a přátel
Vážného zájmu na supermoderním hausbótu Port X.

Zážitek na salónním koncertě od 2.000 Kč
- vstup pro dvě osoby
- drobné dárkové předměty

Abonmá od od 5.000 Kč
+ vstup na všechny koncerty Vážného zájmu na Střeše Lucerny (přenosná abonentka)

Abonmá + VIP koncert od 7.500 Kč
+ přístup na speciální koncert pouze pro zvané (setkání mecenášů)
+ speciální nototužka s naším logem

2.
Kategorie velmi vážná
Uspořádat domácí koncert je snadné, ale s námi ještě snazší! Nabízíme tři varianty: v té
první pro vás vybereme špičkové mladé umělce a umělkyně, které stojí na startu své kariéry.
V té druhé k vám pošleme mladé profesionály, tedy komorní soubory, které se již objevují na
respektovaných pódiích. Pokud chcte zažít něco opravdu neobvyklého, zvolte variantu třetí.
Můžete si být jisti, že tento neopakovatelný zážitek bude opravdu jen pro vás a vaše přátele.
Všechny tři odměny samozřejmě zahrnují také abonmá na koncerty na Střeše Lucerny
a vstup na VIP koncert na hausbótu Port X.

Domácí koncert od 15 000 Kč (klasický)
- speciální tištěná příručka na pořádání koncertů
- zahrát přijdou vynikající studenti a mladí hráči

Domácí koncert od 25 000 Kč (plus)
+ přijdou k vám zahrát profesionální hráči a komorní soubory

Domácí koncert od 50 000 Kč (exkluziv)
+ přijdou k vám zahrát špičkoví hudebníci a soubory
+ originální papuče s pečetí VZ

3.
Kategorie nejvážnější
Oživujeme tradici mecenášské podpory nových skladeb. Díla Myslivečka, Beethovena
i Šostakoviče byla ve své době soudobá a často to byli právě mecenáši, kteří jejich vznik
umožnili. S Vaší výjimečnou podporou nabízíme výjimečný zážitek - Vám věnovanou skladbu
provedenou na domácím koncertě ve společnosti Vašich přátel a známých! Ať chcete, nebo
ne, stanete se součástí hudební historie.

Kompozice s věnováním 80 000 Kč
- vybraný skladatel vám věnuje drobnou skladbičku (do 6 minut)

Kompozice s věnováním 120 000 Kč
- vybraný skladatel vám věnuje celou skladbu (do 12 minut)

Kompozice s věnováním 150 000 Kč
- věnujeme vám celou sonátu (do 20 minut)

Kdo jsme
Vážný zájem, z.s. vznikl v roce 2016 jako nevinný žert violoncellisty Tomáše Jamníka a marketingového specialisty Lukáše Otevřela. Původně se mělo jednat o jednodenní informační
kampaň, která by demonstrovala, jak má vypadat domácí koncert vážné hudby. Nakonec spolu
s dalšími přáteli uspořádali měsíční happening, během kterého se uspořádala více než stovka
domácích koncertů po celé republice.
Vážný zájem začal postupně přibírat i další aktivity, které zpřístupňují vážnou hudbu širší
veřejnosti. Jeho umělci vystupují na kulturních akcích (Korzo Národní, koncert u Prastánku
Františka Skály, předávání Ceny Josefa Chalupeckého), spolu s kavárníkem Ondřejem Kobzou
Vážný zájem uspořádal koncert na poště v Jindřišské ulici a akci Malostranské dvorky, která
přilákala tisíce lidí za vážnou hudbou do uzavřených vnitrobloků pražské Malé Strany. Cílem spolku
je podporovat malá pódia a vytvářet nové koncertní příležitosti. Umělci Vážného zájmu hráli na
otevření Werichovy a Winternitzovy vily, nové pódium vzniká na střeše paláce Lucerna.
Spolek se věnuje také dobročinným aktivitám, hraje nejmenším posluchačům i seniorům.
Již dvakrát věnoval do dražby nadace Dejme dětem šanci cenu, která byla jednou
z nejžádanějších aukčních položek.
V roce 2017 zvítězil Vážný zájem na startupovém klání Mash-Up, který pořádal Impact Hub
Praha. V témže roce vystoupil na mezinárodní konferenci TEDx Prague ve vyprodaném Foru
Karlín. V roce 2019 spatřila světlo světa unikátní aplikace pro pořádání domácích koncertů.

Připojte se k nám a buďte s námi u dalších významných kroků.
Děkujeme.
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