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Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta 01/POS/2020/P 41,00 767 800,00 2 646 891,67 3 414 691,671

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc
znaczący wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym.
Realizując zakres rzeczowy zadania w 2020 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych z udziałem wybitnych wykonawców takich
jak:  Roby  Lakatos  (skrzypek),  Kate  Liu  (amerykańska  pianistka,  laureatka  III  nagrody  na  XVII  Międzynarodowym Konkursie  Pianistycznym im.  Fryderyka  Chopina  w  2015  roku),  Ingolf
Wunder (austriacki pianistka, laureat II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 2014 roku), Trio:  Leszek Możdżer (pianista) - Lars Danielsson
(kontrabasista)  -  Zohar  Fresco  (perkusista).  Instytucja  zakłada,  iż  w  koncertach  wystąpią  ponadto  światowej  sławy  polskie  sopranistki:  Aleksandra  Kurzak,  Małgorzata  Walewska  oraz
Grażyna  Brodzińska.  Planowany  na  2020  rok  repertuar  Orkiestry  obejmuje  także  projekty  specjalne,  takie  jak:  "Kombii  Symfonicznie"  z  największymi  przebojami  zespołu,  "U2
Symfonicznie" z udziałem m. in.:   Marka Piekarczyka, Małgorzaty Ostrowskiej,  Rafała Brzozowskiego, Mateusza Ziółko i  Kasi  Dereń oraz wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu
Brathanki.  Instytucja  zakłada  również  do  realizacji  cykl  koncertów  poświęcony  Janowi  Pawłowi  II,  specjalny  koncert  w  ramach  Pikniku  Europejskiego  oraz  koncert  "Płockie  Talenty"
wpierający  uzdolnionych  muzycznie  uczniów  płockich  szkół  muzycznych.
Płockimi  symfonikami  zadyrygują:  Bassem  Akiki,  Arif  Dadashev,  Grzegorz  Brajner,  Vladimir  Kiradijev,  Mochał  Dworzyński,  Antoni  Wit,  Tomasz  Tokarczyk,  Jakub  Chrenowicz,  Adam
Banaszek,  Marek  Wroniszewski.
Ponadto na 2020 rok zaplanowano organizację 4 koncertów symfonicznych szkolnych pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą".
Planowana liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów to 10.000 osób.
Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 450.000,00 zł.
Wydatki  bezpośrednie  zadania  obejmują  przede  wszystkim  koszty  obsługi  muzycznej  (honoraria  zapraszanych  muzyków,  solistów  i  dyrygentów  oraz  współudziału  zespołów
doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: wynajmu sali koncertowej,
wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.

Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 02/POS/2020/P 2,00 73 000,00 129 116,66 202 116,662

Realizacja  zadania  polega  na  popularyzowaniu  kultury  muzycznej  wśród  dzieci  uczęszczających  do  przedszkoli  funkcjonujących  na  terenie  miasta  Płocka,  poprzez  organizację  audycji
umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są
także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji
muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej.
W zaplanowanym do realizacji na 2020 rok programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 260 audycji umuzykalniających oraz 70 koncertów kameralnych szkolnych w następujących
blokach tematycznych: "Muzyczny kalejdoskop karnawałowy", "Muzyczny kulig", "Wiosna, ach to Ty!", "Muzyczne Prima Aprilis", "Hej, bystra woda!", "W tanecznej podróży", "Klub małego
melomana", "Kto Ty jesteś? Polak mały...","Kolędowy konkurs".
Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 12.000 dzieci.
Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 35.000,00 zł.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, tj. honoraria zapraszanych muzyków i solistów, a także koszty współudziału zespołów muzyczno -
aktorskich biorących udział w realizacji zadania.
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Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrówki po
pięciolinii"

03/POS/2020/P 3,00 70 300,00 193 675,00 263 975,003

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 bezpłatnych koncertów artystyczno - edukacyjnych dla dzieci do 3 lat i  rodziców pod nazwą
"Wędrówki po pięciolinii".
Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury
zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości jaką niesie obcowanie ze sztuką.
Koncerty będą organizowane raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób.
Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł.
Wydatki  bezpośrednie  zadania  obejmują  przede  wszystkim  koszty:  obsługi  muzycznej  koncertów  (honoraria  zapraszanych  muzyków,  solistów  i  osoby  prowadzącej  koncert),  obsługi
technicznej  koncertów,  przygotowania  scenografii  i  wynajmu  sali  koncertowej  wraz  z  obsługą,  a  także  koszty  reklamy  koncertów  oraz  strojenia  fortepianu.

Organizacja XXI Letniego Festiwalu Muzycznego 4/POS/2020/P 2,00 90 100,00 129 116,67 219 216,674

Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, która została zainicjowana w 1998 roku i stanowi prezentację różnorodnych form działalności orkiestry. W ramach Festiwalu odbywają się
koncerty symfoniczne, kameralne i  oratoryjne, prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna - głównie w zabytkowych częściach miasta. Odbywają się także koncerty promenadowe,
organizowane głównie na płockim Starym Rynku. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej
do gości, którzy odwiedzają Płock w sezonie letnim.
W 2020 roku w ramach festiwalu Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponuje 4 koncerty, które odbędą się w miejscach chętnie odwiedzanych przez płocczan, tj. w Bazylice Katedralnej, w
Muzeum Mazowieckim, w Auli im. Kajetana Morykoniego oraz na molo.
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncert inauguracyjny Letniego Festiwalu Muzycznego zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł.
Wydatki  bezpośrednie  zadania  obejmują  przede  wszystkim  koszty  obsługi  muzycznej  (honoraria  zapraszanych  muzyków,  solistów  i  dyrygentów  oraz  koszty  współudziału  zespołów
doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty:
wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 340.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym m. in. w postaci wpływów od sponsorów (250.000,00
zł), ze sprzedaży płyt, wynajmu instrumentów muzycznych i podestów (10.000,00 zł), uzyskanych odsetek bankowych i refaktur za wynajem pomieszczeń służbowych (50.000,00 zł) oraz
pokrycia amortyzacji (30.000,00 zł).

Razem: 48,00 1 001 200,00 3 098 800,00 4 100 000,00
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