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concept
PRIM U L PAS D E VALS
Evenimentul este construit
dupa conceptul celebrului
OperaBall de la Viena, ce
constituie un model de
eleganta dovedit nu doar prin
prisma aprecierilor elogiative
comunicate cu generozitate de
presa europeana, ci mai ales
prin faptul ca a reusit sa
capteze atentia participantilor
din intreaga lume.

Cu toate acestea, constienti de anvergura riscurilor pe

In acelasi timp, am cautat formula care

care decizia artistica le poate atrage intr-o astfel de

sa faca introducerea acestui prototip

premiera, am considerat ca un mix care sa valoriﬁce

artistic in comunitatea clujeana,

experienta Concertului de Anul Nou de la Budapesta (ce

presarand pe ici colo acele elemente

se desfasoara intr-o sala polivalenta de 12,000 de locuri ),

care-i vor deﬁni in timp personalitatea.

ce este structurat mai de graba dupa modelul

Din aceasta ultima categorie face

evenimentelor itinerante ale lui Andre Rieu, dar si

parte repertoriul ales pentru partea a

pretioasa informatie coagulata in jurul Balului Vienez de la

doua a evenimentului, balul efectiv si

Timisoara (ce a derulat deja 3 editii, ﬁind clasat pe pozitia

care se sprijina preponderent pe

31 intr-o ierarhie mondiala a balurilor debutantilor), poate

muzica romaneasca a anilor '30,

oferi un model de eveniment monden care sa asatisfaca

rescrisa pentru orchestra de

atat asteptarile si gustul publicului din tribune, cat si pe

compozitorul Ioan Dobrinoiu, care va

cele ale celor ce decid sa paseasca pe ringul de dans si

produce cu siguranta o placuta

care se vor identiﬁca zonei VIP.

surpriza celor prezenti.

locatia
RINGUL D E D ANS

Alegerea Salii Polivalente ca loc de desfasurare a unui Bal
Vienez poate parea, la o prima vedere, nu tocmai cea mai
fericita optiune si totusi, o analiza temeinica a potentialului
local va indica aceasta sala drept unica alternativa la ClujNapoca. Faptul ca niciuna dintre salile clujene de
spectacol ce gazduiesc evenimente de muzica culta
(Opera Romana, Opera Maghiara si Auditorium Maximum)
nu permit metamorfozarea zonei de stal in spatiu de dans,
face imposibila valoriﬁcarea elegantei pe care acestea o
puteau conferi unui astfel de eveniment.

Spatiile mai mici accesibile (Cazinoul din
Parc, Palatul Banﬀy, Foaierul Auditorium
Maximum) impuneau limitarea drastica a
numarului de participanti, ceea ce ar ﬁ
atras, dat ﬁind anvergura efortului artistic,
un cost neﬁresc de mare al biletului. Am
refuzat singura varianta intermediara –
Sala Sporturilor Horia Demian,
considerand ambientul ”cazoncompetitional” dar si acustica extrem de
deﬁcitara a salii. Astfel, in ciuda costurilor
ridicate pe care aceasta sala le
presupune, atat din perspectiva chiriei
dar si a efortului scenograﬁc, Sala
Polivalenta pezinta si avantaje certe cum
ar ﬁ posibilitatea ofertarii biletelor la un
pret accesibil.

programul
ARTIS TIC

Programul artistic se structureaza pe doua parti, din care partea I-a va oferi
publicului un spectacol de tip variété, un colaj de muzica si dans sustinut
de Monica Anghel si Ansamblul de Balet Filarmonia Napocensis,
acompaniati de orchestra simfonica cu acelasi nume.

Dorinta noastra de a asigura cel mai elevat standard al prestatiei muzicale, a determinat nu doar optiunea
pentru cel mai titrat si complex artist vocal, dar si incredintarea conducerii muzicale compozitorului si
dirijorului Ionel Tudor, probabil ﬁgura cea mai proeminenta a muzicii usoare acompaniata orchestral.
Daca aceasta prima parte ce va oferii publicului un program preponderent international se va adresa
celor din tribune, partea a II-a, condusa muzical de dirijorul Maestrul Petre Sbârcea, va oferii fastul si
somptuozitatea necesara ambiantei balului, care va respcta de data aceasta reteta clasica vieneza,
debutand cu ”Intrarea”, ”valsul” si ”polca”, pe o coregraﬁe unitara, posbila gratie cursurilor de dans ce vor
precede spectacolul.

marketing
I NV I TATI E LA D ANS
acces in cadrul evenimentului
aﬁsarea pe materialele de promovare la sectiunea:
aﬁsarea pe pagina web dedicata evenimentului cu trimitere catre website-ul sponsorului
mentionarea sponsorului in deschiderea/inchiderea evenimentului
plasarea unui roll-up in zona de intrare la eveniment
aparitie logo pe spider-ul evenimentului
inserare ﬂyer/sampling de produse la eveniment
inserare logo pe materialele de presa
mentionare ca sponsor pe canalele Social Media cu o postare dedicata
spot de 30 de secunde pe cubul video din Sala Polivalenta aﬁsat inainte si in pauza evenimentului
branding indoor la eveniment (ex. photobooth pentru partener/stand de prezentare/bannere plasate in
sala/alte activitati de promovare)
aparitie logo pe ﬁlmarea post-eveniment (after-movie) la categoria: „Eveniment realizat cu sprijinul:...”
inserare branding sponsor in campania de comunicare sub forma „Sponsorul te invită la Bal Vienez”
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PL ATI NUM

2 locuri in zona de bal

1 masă (4 locuri in zona de bal)

3 mese (12 locuri in zona de bal)

5 mese (20 locuri in zona de bal)

+ 4 invitatii duble in zona gradenelor

+ 6 invitatii duble in zona gradenelor

+ 12 invitatii duble in zona gradenelor

+ 15 invitatii duble in zona gradenelor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor principal

ﬂyer

ﬂyer / sampling

(pe scaune)

(la intrare / pe scaune)

o postare inainte de eveniment

o postare inainte de eveniment
si una dupa eveniment

*pentru personalizarea pachetelor va rugam sa ne contactati
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winter

promovat de

