Nabídka spolupráce na neziskovém projektu pod záštitou Středočeského kraje s názvem
,,Skutečná Liga Středočeského kraje “podporujícím již 15 let mladé hudební talenty.
Vážení,
rádi bychom Vás oslovili ohledně spolupráce na neziskovém projektu „Skutečná liga“, který letos
oslaví již 15 let od svého založení.
Jde o soutěž mladých talentových kapel, které vystupují naživo přímo před porotou.
Do dnešního dne naživo předstoupilo před porotce již 4 800 kapel (přihlášeno kolem 7000).
Soutěž si klade za cíl nejen hledat nové talenty; jde především o „sociální projekt“. Má mladé umělce
motivovat, „přilít“ chuti pro seberealizaci a tím smysluplně vyplnit jejich volný čas, odvrátit je od
páchání trestné činnosti, drog, alkoholu a hodin trávených na sociálních sítích s mobilním telefonem
v ruce.
Chtěli bychom Vám nabídnout možnost vystoupení soutěžících kapel na vašich městských či
obecních kulturních akcích právě proto, aby tito mladí lidé získali zkušenosti a motivaci pro další
práci.
Kapely mohou hrát jak na vlastní velké stage, tak i na menších podiích. Projekt získal podporu
Středočeského kraje pod názvem „Skutečná Liga Středočeského kraje“ a doufáme, že se postupně
rozšíří i do všech středočeských obcí.
V příštím ročníku Skutečné ligy dá Středočeský kraj prostor mladým kapelám, např. na svých pivních
slavnostech ve Vinařicích u Kladna s téměř 20tisícovou návštěvností.
Tímto bychom také rádi poděkovali panu Mgr. Karlu Horčičkovi, radnímu pro kulturu Středočeského
kraje za otevřený a angažovaný přístup k pomoci mladým umělcům a představení celého projektu na
zasedání asociace krajů. Skutečná liga si i díky němu může stanovit za cíl se postupně rozšířit do
všech krajů České republiky a stát se celorepublikovým projektem pro pomoc mladým umělcům.
Rádi bychom vás také poprosili, abyste informaci o tomto soutěžním projektu, který pro mladé
následně hledá možnosti ukázat co umí před publikem, rozšířili mezi začínající hudební uskupení
vašeho města nebo obce.
Více informací k přihláškám najdou zájemci na https://www.musicmap.tv/ v sekci Skutečná liga.
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