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Warsztaty muzyczne członków Chóru 01/CHOR/2018/G 2,50 53 000,00 275 187,50 328 187,501

W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od
emisji głosu. Chór, liczący ogółem 132 osób, składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (56 osób), Chóru Dziewczęcego (76 osób) oraz 27 kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem
instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W
2018 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella i wokalno-instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostały także
warsztaty muzyczne z zakresu emisji  głosu.  Ponadto Chór zaplanował realizację jubileuszowego teledysku upamiętniającego 100-lecie niepodległości  Polski  oraz wkład Płocka w dzieło
odzyskania wolności.
Wydatki  bezpośrednie  zadania  obejmują  przede  wszystkim  honoraria  wykładowców oraz  koszty:  diet  krajowych  i  zagranicznych,  promocji  i  reklamy  Chóru,  materiałów  i  dodatków do
strojów  dla  członków Chóru,  zakupu  nut,  a  także  nagrania  teledysku.

Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych 02/CHOR/2018/G 2,50 309 400,00 275 187,50 584 587,502

Celem  zadania  jest  ukazanie  całorocznej  pracy  Chóru  podczas  konkursów  i  festiwali  krajowych  oraz  zagranicznych,  które  umożliwiają  jednocześnie  dokonanie  oceny  jego  poziomu
artystycznego,  a  także  stanowią  okazję  do  konfrontacji  jego  osiągnięć  oraz  promowania  miasta,  regionu  i  kraju.  W  ramach  realizacji  zakresu  rzeczowego  zadania  w  2018  roku
zaplanowano m.in. udział Chóru w międzynarodowych festiwalach i konkursach we Włoszech, Hiszpanii, Singapurze i Indonezji, a także wyjazd na Ukrainę i Białoruś w ramach wymiany
kulturalnej.
Instytucja  planuje  uzyskanie  przychodów  własnych  w  wysokości  85.000,00zł  w  postaci  wpływów  od  rodziców  chórzystów.  Wpłaty  te  stanowią  partycypację  w  kosztach  wyjazdów  na
konkursy  i  festiwale.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru oraz opłat rejestracyjnych
i wpisowych.

Organizacja festiwali i koncertów 03/CHOR/2018/G 3,00 113 000,00 330 225,00 443 225,003

Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2018 roku
instytucja planuje zorganizowanie:
- XVI Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składającego się z 3 koncertów prezentujących dzieła wielkiej formy, tj. koncertu w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae
Cantores Plocenses i Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Wł. Lutosławskiego, koncertu Chóru Akademii Sztuk Pięknych z Ukrainy oraz koncertu Chóru Slaviana z Indonezji;
-  Międzynarodowego festiwalu  "Płockie  Koncerty  Organowe"  -  składającego  się  z  4  koncertów w Bazylice  Katedralnej  -  promującego  zabytkowe organy  Wilhelma Sauera,  tj.:  koncertu
organisty Roberta Grudnia i Archikatedralnego Chóru Męskiego z Warszawy; koncertu Volodymyra Koszuby i Chłopięcego Chóru Akademii Muzycznej z Kijowa oraz 2 koncertów Wiktora
Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
Instytucja  planuje  także  zorganizowanie  Koncertu  Kolęd  w  wykonaniu  Chóru   Pueri  et  Puellae  Cantores  Plocenses.  Na  2018  rok  zaplanowano  ponadto:  wykonanie  "Pasji  na  Niedzielę
Palmową"  autorstwa  płocczanina  księdza  profesora  K.  Starościńskiego  -  będzie  to  60  rocznica  powstania  tego  utworu  i  jednocześnie  jego  prapremiera;  zorganizowanie  koncertu
jubileuszowego  z  okazji  20-lecia  działalności  Chóru  oraz  uroczystego  koncertu  "Pieśń  Wolności"  w  ramach  obchodów  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.
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Wydatki  bezpośrednie  zadania  obejmują  przede  wszystkim:  honoraria  artystów  biorących  udział  w  organizowanych  koncertach;  strojenie  organów;  usługi  drukarskie;  transport,
wyżywienie i  noclegi  zapraszanych artystów; zakup kwiatów dla artystów, nut i  znaczków pocztowych oraz koszty zapewnienia programu kulturalnego dla zespołów koncertujących na
zaproszenie Chóru w ramach wymiany kulturalnej.
Instytucja planuje uzyskanie przychodów od sponsorów w wysokości 55.000,00 zł, tj. 25.000,00 zł z PKN ORLEN na organizację koncertu "Pasja na Niedzielę Palmową" oraz 30.000,00 zł z
PERN-u na podejmowanie działań promocyjno - reklamowych w czasie koncertów.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu odsetek bankowych i pokrycia amortyzacji.

Razem: 8,00 475 400,00 880 600,00 1 356 000,00
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