TZ: Nouvelle Prague 2022

Nouvelle Prague 2022 je za dveřmi a nabízí nabitý program ve dvou pavilonech
pražského Výstaviště. Ve dnech 4. a 5. listopadu se profesionálové z hudebního
sektoru setkají nad aktuálními tématy z oblasti pořadatelství, tvorby, propagace
hudby, ale zhodnotí také uplynulou sezónu. Pro návštěvníky jsou připravené
workshopy, panelové diskuse i showcasové koncerty.
V pátek 4. listopadu začne Nouvelle Prague významnou událostí, kdy bude ustanovena
Celorepubliková asociace hudebních klubů. Zájemci se také budou moci zúčastnit
prohlídky nově rekonstruovaného areálu pražského Výstaviště, které je zároveň partnerem
Nouvelle Prague. V panelové diskusi Ministerstvo kultury a hudební sektor probereme s
ministrem kultury Martinem Baxou možnosti přístupu státu k hudebnímu sektoru –
ekonomické, sociální a kulturní dopady a jakou vizi má stát tento důležitý kreativní průmysl.
Dozvíme se také novinky z oblasti ticketingu a pro hudebníky budou připravené
workshopy v oblasti digitální tvorby a propagace. Další workshop bude zaměřený na
zvukovou a světelnou techniku a osloví tak pořadatele a mistry zvuku.
Sobotní program bude neméně pestrý. Kandidátská města pro Evropské hlavní město
kultury v roce 2028 – Broumov a České Budějovice – představí své vize, se kterými se o
tento prestižní status uchází. Velmi zajímavá a přínosná bude přednáška o YouTube – jeho
fungování, tipy a triky pro tvůrce obsahu i uživatele. Příležitosti hudby v dalších uměleckých
sektorech probereme se zástupci gamingu a filmu. Představení menších labelů i tzv.
majors se bude věnovat následující panel. Celou sezónu pak zhodnotí pořadatelé
kulturních akcí i jejich dodavatelé techniky. Budou diskutovat o nových možnostech v
oblasti pořádání akcí i o tom, kam se posouvá technika nebo jak se změnily náklady na
pořadatelství a jak se s tím vyrovnávají.
Oba dny zakončí showcasové koncerty, na kterých se představí například kapely We Are
Domi, Cold Cold Nights, Donnie Darko nebo Méta Monde a další.
“Letošní program se nám podařilo naplnit tak, aby si na své přišli pořadatelé, tvůrci,
technické profese a vůbec zástupci jednotlivých segmentů hudebního sektoru. Covidové
roky ukázaly, že se jednotlivé profese bez sebe neobejdou, proto chceme nabídnout nové
vize ve spolupráci mezi jednotlivými aktéry a zároveň pokračovat v dialogu i se státní

správou. Věřím, že konference bude pro všechny účastníky obohacující,” dodává
koordinátor akce Jakub Nový.
Nouvelle Prague proběhne 4. a 5. listopadu 2022 na pražském Výstavišti v pavilonech Křižík
C a Křižík D. Více informací a detailní program naleznete na www.nouvelleprague.com.

Kontakt pro média a partnery:
Tereza Pohlreichová
tel: + 420 602 297 506
e-mail: tereza@nouvelleprague.com

