
Výroční zpráva divadelního festivalu Modrý kocour

21. – 26. 2. 2017

Krajská postupová přehlídka  
amatérského divadla  
s mezinárodní účastí



děkujeme.
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DIVADELNÍCH
SOUBORŮ

NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2017

DRUHÁ NEJVĚTŠÍ KRAJSKÁ DIVADELNÍ 
PŘEHLÍDKA V ČESKÉ REPUBLICE

23 DIVADELNÍCH
PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ 1DÍLNA
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NÁVŠTĚVNOST
Už druhým rokem, po převzetí 
festivalu novým organizačním 
týmem, zvyšujeme návštěvnost 
o desítky procent. 

V roce 2017 jsme prodali 
o 40 % vstupenek více než rok
předcházející.

Celková návštěvnost festivalu, 
včetně prodeje permanentek, 
se blíží k metě 2000.
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HOSPODAŘENÍ
Dvouciferným tempem 
pokračuje nejen navyšování 
výnosu ze vstupného, ale  
i výnosů ze sponzoringové 
podpory.

Klíčovými faktory i nadále 
zůstávájí efektivní cenotvorba  
a masivní marketingová 
kampaň, která má za důsledek 
neustále rostoucí návštěvnost.

Celkově jsme zvětšili rozpočet 
festivalu na 358 tisíc korun. 2017
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CELKOVÝ ROZPOČET
FESTIVALU



SPONZORINGOVÁ
SPOLUPRÁCE

„Firma Daniela Pernera Mlýny Perner vyrábí 
nejlepší mouku v České republice, Oldřich 
Vlček a jeho firma KV Final dodává díly 
automobilkám do celého světa, Jiří Mohelský 
vybudoval úspěšný podnik Rekuper, který 
vyrábí vzduchotechnické systémy 
a v neposlední řadě můj drahý otec Rudolf 
Kubaš, který šéfuje prosperující zemědělské 
firmě Agro Sychrov a.s. Právě tito manažeři, 
jejich talent, píle, prozíravost a um, navrací 
tuto zemi k tradici podpory umění a kultury, 
která zde úspěšně vládla až do nastolení 
komunistického režimu. Díky nim se 
přibližujeme západní Evropě, která umění 
a byznys nevnímá jako protiklady, ale jako síly, 
které spoluvytváří prosperitu a demokracii, 
ve které se vám chce žít, protože nabízí 
možnosti, perspektivu a seberealizaci. 

Jsem hrdý, že takové lidi na Turnovsku máme 
a že Turnov a Modrý kocour může být inspirací 
pro celou Českou republiku.“

––– Mario Kubaš,
z úvodního slova programového katalogu 
22. ročníku festivalu Modrý kocour 2017
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SPONZORINGOVÁ PODPORA



PODPORA MĚSTA,
KRAJE A MINISTERSTVA

Podpora města Turnova, Libereckého kraje i Ministerstva kultury. 
Festival se těší stabilní podpoře z veřejných zdrojů, bez které by se 
neobešel. Velice si vážíme důvěry, kterou máme. Je nám ctí, že můžeme 
přispět k vyšší míře kulturního turismu v Libereckém kraji a v Turnově.

„Turnov je nádherné kulturní město, jsem hrdý, že odsud pocházím a chci, 
aby festival Modrý kocour přilákal na jeho krásy návštěvníky z celé země. 
Potenciál Kocoura pro kulturní věhlas města je obrovský.“ 

Mario Kubaš, ředitel festivalu.

Modrý kocour 2016 se stal vítězem v anketě Událost roku 
2016 na Turnovsku, kterou pořádal zpravodajský portál 
Turnovsko v akci. Celkem získal 460 hlasů.



PARTNERSKÁ
SPOLUPRÁCE

KATALOG

PLAKÁT



VIZUÁL
Výpravný katalog a masivní plakátová kampaň po celém  
Libereckém kraji přinesla festivalu velkou mediální pozornost, 
navýšila prudce jeho návštěvnost a výnosy, které umožnily 
realizovat další kulturní aktivity.



MEDIALIZACE
Z předloňské takřka nulové mediální odezvy se nám podařilo 
navýšit medializaci festivalu na několik desítek mediálních 
výstupů, včetně reportáže ve zpravodajství České televize.



MEDIALIZACE



CÍLE 2018
• Navýšit účast mezinárodních souborů

a učinit z festivalu největší zahraniční přehlídku 
amatérského divadla v České republice.

• Získat pro tento záměr finanční prostředky
z Visegrádského fondu.

• Udržovat dramaturgicky vysokou úroveň festivalu.

• Navýšit počet představení pro dětské publikum.

• Aktivizovat základní školy a mateřské školky
k návštěvě festivalu.

• Nadále navyšovat kvalitu poskytovaných 
sekundárních služeb (strava, ubytování, servis 
festivalu).

• Uspořádat atraktivní hudební koncert, který by 
přilákal na festival i nedivadelní publikum.

• Získat dalšího sponzoringového partnera
z řad úspěšných regionálních firem.

• Pořádat atraktivní divadelní semináře převyšující 
svou kvalitou ostatní festivaly.

• Získat pro kampaň známou mediální tvář. 
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