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Slovo podpredsedu
Konečne sa to podarilo a vy môžete držať v rukách našu prvú
výročnú správu. Po 4 rokoch
fungovania, ehm. No ale nevadí,
hlavne že je to za nami. Takže,
aký sme mali rok 2018?
Hektický. To by vám povedali asi
všetci, čo sa nejako montujú do
kultúry. Náš program sa napríklad rozrástol o dvojicu aktivít:
hudobný projekt BardJam
a Bardejovské divadlo. V máji
sme dokonca prvý krát spoluorganizovali konferenciu —
— Osobnosti, ktoré inšpirujú.
Bola určená (nielen) pre učiteľov
dejepisu, ktorí k nám prišli
z celého Slovenska. Podpísali
sme sa pod ňu spoločne
s OZ Nenápadní hrdinovia.
Prvý krát sme experimentovali
s exteriérovými výstavami
a okrem Hrubej bašty a Židovského suburbia sme objavovali
ďalšie zaujímavé priestory
v našom meste. Je ich viacero,
sú krásne, no často krát takmer
nevyužívané (alebo zahalené
rúškom tajomstva). Tak sme
ich aspoň na chvíľu obsadili
s našim programom.

No a konečne sme sa dokopali
k webstránke. Nie je síce
dokonalá, ale zato plne funkčná.
Nájdete tam všetky novinky,
bohatý archív i obchodík
s našimi tričkami, taškami,
katalógmi a všetkými tými
vecičkami, ktoré by ste chceli
mať doma, len o tom ešte
neviete. Hoďte očko.
Najväčšiu radosť však máme
z našich dobrovoľníkov. Tohto
roku sa nám ich už nazbieralo
12 a sú nám veľkou pomocou.
Najmä Ružový Bicykel bol pre
nich zaťažkávacou skúškou,
ale zvládli to s ľahkosťou. Mladá
generácia, to nie sú len smartfóny a Instagram, veru nie.
Mňa osobne ešte veľmi potešila
aj dvojica hosťujúcich moderátorov. Lukáš a Jano, vďaka!
Tak teda, aké konkrétne
aktivity — keď už o nich toľko
hovoríme — sa nám podarili
v roku 2018?
Čítajte ďalej.
Jakub Lenart
podpredseda, moderátor
a príležitostný nosič stoličiek

Reflektor
Náš klasický diskusný večer,
kde v sprievode dobrej hudby
hovoríme o aktuálnych kultúrno-spoločenských témach.
Tento rok sme okrem Hrubej
bašty využili prvý krát aj
priestory našej historickej
radnice. Diskutovali sme celkovo
6 krát, dohromady s 15 hosťami,
medzi ktorými boli napríklad aj
Stano Hrivňák, Jozef Kovalčík,
Ľudmila Kolesárová, Pavel Sibyla,
Martin Mešša, Vladimíra Ledecká,
či kandidáti na post primátora
mesta Bardejov.
PechaKucha Night Bardejov
Celosvetovo známe neformálne
informačno-zábavné podujatie,
na ktorom kreatívni ľudia
rôzneho zamerania prezentujú
svoju prácu, myšlienky, nápady,
podujatia, proste čokoľvek.
To všetko v dynamickom formáte 20×20, teda 20 obrázkov
krát 20 sekúnd rozprávania
ku každému. Podujatie býva
tradične v Hrubej bašte alebo
Židovskom suburbiu, kde tento
rok vystúpilo celkovo 42 rečníkov, medzi nimi napríklad
Peter Harčar, Edita Maxinová,
Viliam Riško, Vladimír Harajda,
Marek Rakoš, Vladimír Frický,
Mário Babej, či Silvia Demská.

Ružový Bicykel
Multižánrový festival plný
výtvarného umenia, hudby,
divadla a neobyčajných ľudí
zblízka aj zďaleka sa už tradične
konal v predposledný augustový
víkend v priestoroch Hrubej
bašty. Tento rok sme si však
vymysleli aj dvojicu predkoncertov, ktoré boli v krásnom
kostolíku sv. Jakuba (viete
kde to je?) a na dvore františkánskeho kláštora. Ivana Mer,
Čad, Puding Pani Elvisovej,
Bad Karma Boy, The Ills, Samo
Marec, Ján Levoslav Benčík,
Divadlo Na peróne, Recyklisti —
— spolu viac ako 45 hostí.
Ľudia Bardejova
Po ročnom spánku sme vďaka
našej dobrovoľníčke Zuzke opäť
nakopli tento informačný online
projekt, ktorý formou článkov
a fotografií prezentuje obyčajných ľudí s neobyčajnými
záľubami či myšlienkami
v našom mestečku. Reportáže
pribúdajú jedna radosť, hľadajte
na fb.com/ludiabardejova.

Festival slobody
Podujatie, ktoré každoročne
v novembri organizujeme
v spolupráci s Ústavom pamäti
národa, má pripomínať obdobie
neslobody na našom území.
V Bardejove malo tento rok
podobu dvojdňovej filmovej
prehliadky, programu pre
stredné školy a diskusie
s režisérkou dokumentárneho
filmu Spýtaj sa vašich
Barborou Berezňákovou.
Bardejovské divadlo
Zoskupenie profesionálnych
a ochotníckych hercov, ktorých
cieľom je tvoriť divadelné
inscenácie pre rôzne vekové
skupiny. Našou víziou je vytvoriť
v meste divadelnú tradíciu,
a zároveň dať ľuďom možnosť
stať sa jej aktívnou súčasťou.
Do konca roka 2018 mali premiéru 2 hry pre deti a ich rodičov,
ktoré boli odohrané viac ako
10 krát: Tri prasiatka a vlk
a Adonis a jeho hosť.

BardJam
Improvizovaná bardejovská
„jam session”, na ktorej pozvaní
hudobníci bez náležitej prípravy
hrajú dopredu nedefinované
skladby. Následne sa k nim
môžu pridať aj ľudia z publika
s vlastnými, alebo pripravenými
nástrojmi. Túto novú hudobnú
akciu rozbehol náš dobrovoľník
Erik, ktorý stojí aj za projektom
BardBand. Na doterajších
akciách sa vystriedalo viac než
10 hudobných hostí a množstvo
ľudí z publika. Dokonca aj
flautistka!
Výstavy
Aj keď je Poster Quadriennal
Bardejov (PQB) len raz za 4 roky,
náš grafik Peter sa rozhodol
prinášať do nášho mesta
kvalitné výstavy aj v obdobiach
medzi jednotlivými ročníkmi
tejto medzinárodnej súťaže
plagátového dizajnu. Preto sme
vydumali systém exteriérových
galérii, ktoré sme otestovali
najprv v Kláštornom parku
a neskôr aj pred Hrubou baštou.
Bardejovčania si tak mohli
pozrieť veľkú Výstavu Čínskeho
plagátu, či výstavu projektu
Shut Up!, ktorý bol venovaný
pamiatke Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej.

Rok 2018 v číslach
32 podujatí
130 hostí
viac ako 1800 divákov
Výdavky: 20 879,41 €
Príjmy: 21 788,95 €
Zostatok: 909,54 €
Podporte nás
Ak sa vám naše aktivity páčia
a chceli by ste podporiť kultúru
v Bardejove, budeme radi
a veľmi nám to pomôže. Môžete
tak urobiť kúpou niektorej veci
z nášho obchodu (nájdete ho na
webe), poukázaním 2 % z vašich
daní, alebo finančným darom
priamo na náš účet. Všetky
financie budú použité na réžiu
podujatí, nákup materiálu, tlač
plagátov, propagáciu a ďalšie
náklady s tým spojené.

Ďakujeme
OZ Different & Bašta
za dlhoročnú spoluprácu,
sklad, a za to, že ešte
s nami majú nervy
OZ Vita in Suburbium
za krásne priestory Židovského
suburbia, kde môžeme hosťovať
OZ Náš Bardejov
za ochotu prijať v Kláštornom
parku naše experimenty
Šarišské múzeum
za dôveru, že z historickej
radnice počas Reflektora
nič nezmizne
Ľudovít Billý
za možnosť organizovať koncert
v čarovnom kostolíku sv. Jakuba
Fond na podporu umenia
& Jozef Kovalčík
za podporu a zmysluplné
fungovanie
Rádio_FM
za propagáciu našich podujatí
a hudobné tipy
Vám, našim divákom
a podporovateľom — lebo
bez vás by to nemalo zmysel.

Kandelaber, to sú:
Členovia:
Tomáš Dzuruš
Dominik Fotta
Róbert Geci
Peter Javorík
Jakub Lenart
Milan Škorupa
Dobrovoľníci:
Gabriela Brehuvová
Vojtech Exner
Monika Fecková
Klára Fottová
Zuzana Hvaťová
Zuzana Lenartová
Gabriel Lišivka
Dorota Porubská
Niki Sabolová
Ivana Senajová
Peter Sivanič
Erik Ždiľa
Bardejovské divadlo:
Veronika Burgerová
Katka Džubakovská
Lenka Gregová
Soňa Ildžová
Martin Juríček
Jana Kiecová
Martin Šidelský

Kandelaber
Pod Kalváriou 9
085 01 Bardejov
IČO: 42419441
DIČ: 2120064705
číslo účtu:
SK17 1100 0000 0029 4800 0821
+421 907 183 302
info@kandelaber.sk
www.kandelaber.sk
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