Zastupitelé přiklepli pořádání festivalu Živá ulice společnosti ArtProm, spolupracovat
bude s plzeňskými organizátory
Plzeň, 28.12.2016, aktualizováno 14:35

Po několika odkladech schválilo plzeňské zastupitelstvo poskytnutí dotace ve výši 4,5 milionu korun na letní plzeňský festival Živá ulice
pro tříleté období 2017 až 2019. Největší festival ve městě bude opět pořádat společnost ArtProm Jakuba Vedrala, která tak pro každý rok
získá od města částku 1,5 milionu korun. O pořádání oblíbené kulturní akce se ucházely dvě společnosti. S druhým žadatelem, Kulturním
spolkem 3P složeným ze zástupců čtyř významných plzeňských kulturních subjektů, však bude ArtProm na Živé ulici spolupracovat.
„Festival Živá ulice nabízel v období 2012 až 2016 v jejich produkci stovky hudebních vystoupení, divadelních představení, doprovodných
aktivit. Jsem si jist, že kvalita tak bude i nadále zajištěna, nově nastavená spolupráce s plzeňskými aktéry z Kulturního spolku 3P však
může nabídku ještě vylepšit,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Zakladateli Kulturního spolku 3P jsou Pavel Oulík, Petr
Choura, Karel Zach a Ivan Jáchim.
Projekt podle slov náměstka Baxy i nadále počítá s propojením aktivit s ostatními kulturními akcemi, jako jsou například Divadelní léto pod
plzeňským nebem či Barvy na ulici. „Živá ulice nadále zůstane příležitostí pro setkávání, rozvíjení kulturního života města a otevřenou
platformou pro aktivní zapojení jak občanů města, tak plzeňských organizací včetně majitelů a provozovatelů restaurací, klubů a dalších
gastronomických zařízení,“ řekl Baxa. Projekt má být nadále multižánrovým festivalem. Živá ulice se zaměřuje na využívání otevřeného
veřejného prostoru města tak, aby se stal komunitním místem pro setkávání obyvatel města Plzně i jeho návštěvníků.
Letní festival v ulicích města, jenž se dříve konal pod názvem Na ulici, do roku 2006 jej po dobu 13 let pořádala městská příspěvková organizace
Esprit - plzeňský kulturní servis. Od roku 2007 vypisuje Odbor kultury Magistrátu města Plzně dotační program na pořadatele letního festivalu v
ulicích města. V letech 2007 až 2009 byla pořadatelem společnost Dominik centrum, v roce 2010 Zach´s Pub a v roce 2011 opět společnost
Dominik centrum. V letech 2012 a 2013 se pořadatelem stalo pražské občanské sdružení Art Prometheus a pro období 2014 až 2016 se stala
pořadatelem společnost ArtProm.
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