
Zásadní kulturní událost v Moravskoslezském 
kraji. Buďte aktivně u toho. Sdělte veřejnosti 
jména nejlepších umělců uplynulého roku
Nabízíme jedinečnou možnost spojit vaši značku s novou prestižní akcí.

Ceny Jantar, které budou vyhlášeny v ostravském Gongu,
představují platformu pro profesní a společenské uznání 
umělců a uměleckých souborů s vazbou na 
Moravskoslezský kraj. Smyslem cen je popularizace 
vynikajících uměleckých počinů uplynulého roku. 
Laureáti prvního ročníku Ceny Jantar budou vyhlášeni
na galavečeru, který se uskuteční 15. dubna 2018 před 
zaplněnou halou Gong a v přímém přenosu Českého 
rozhlasu Ostrava a v přímém videopřenosu na YouTube. 
Během večera se budou nejen předávat prestižní sošky, 
ale zazní i hudba v podání absolutní umělecké špičky 
Moravskoslezského kraje
Na základě hlasování osmi odborných porot se budou 
předávat ocenění v těchto kategoriích:

POPULÁRNÍ HUDBA 
(zpěvačka roku, zpěvák roku, kapela roku, píseň roku)

ARTIFICIÁLNÍ HUDBA 
(instrumentalista roku, hudební těleso roku)

ČINOHERNÍ DIVADLO 
(herečka roku, herec roku)

OPERA 
(operní pěvkyně roku, operní pěvec roku)

MUZIKÁL A OPERETA 
(muzikálová zpěvačka roku, muzikálový zpěvák roku)

BALET A POHYBOVÉ DIVADLO 
(tanečnice roku, tanečník roku)

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
(výtvarný umělec roku)

LITERATURA
(autor roku)

Významným firmám v Moravskoslezském kraji nabízíme 
šanci spojit firemní značku s touto prestižní akcí. A to 
hned tím nejviditelnějším způsobem. Zástupce firmy na 
slavnostním ceremoniálu bude mít příležitost otevřít 
zapečetěnou obálku a oznámit jméno vítěze ve 
vybrané kategorii.
Zároveň se daná společnost stane partnerem akce.
Vyberte si kategorii, která vás zajímá. Předávání cen je 
spojeno se sponzorským příspěvkem. Informace o jeho 
výši najdete zde:
ČINOHERNÍ DIVADLO – 30.000 Kč
OPERA – 30.000 Kč
MUZIKÁL A OPERETA – 30.000 Kč
BALET A POHYBOVÉ DIVADLO  - 20.000 Kč
POPULÁRNÍ HUDBA – 35.000 Kč
ARTIFICIÁLNÍ HUDBA – 20.000 Kč
VÝTVARNÉ UMĚNÍ - 20.000 Kč
LITERATURA – 20.000 Kč

Pořadatelem akce je Spolek pro kulturní deník 
Ostravan.cz, který je vydavatelem nejsledovanějších 
kulturních webových stránek v regionu 
www.ostravan.cz: Informace o kulturních cenách jsou 
dostupné i na webu www.cenyjantar.cz.

Kontakty na pořadatele:
Aleš Honus, Ostravan.cz, ales.honus@ostravan.cz
Tel. +420 602 621 106
David Moravec, New Wind Production s.r.o, 
info  @  sterkovnamusic.com
Tel.: +420 606 658 990
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