НАЦИОНАЛНА ИМПРЕСАРСКА МРЕЖА

Уважаеми Лайънс Приятели,
На 25 февруари, сряда, от 19,00 часа в Зала 1 на НДК ще се състои
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
под мотото "АРТИСТИ ПОДКРЕПЯТ АРТИСТИ",
за подпомагане завършването на новият спектакъл в репертоара на Национален
Фолклорен Ансамбъл „Българе" –
"ОСМОТО ЧУДО",
посветен на богатството на българският фолклор.
В над двучасовият концерт ще вземат участие Веселин Маринов, Тони
Димитрова, квартет "Интро", трио български тенори "Уникалните гласове", трио
"Сопрано", рок група "Рока Рола", певицата Цветелина, хумористите Димитър
Туджаров-Шкумбата, Тодор Колев 2 и Звезделин Минков, дуото Крис и Велин,
разбира се, и НФА "Българе".
За първи път пред широката публика танцьорите от ансамбъла ще покажат и
фрагменти от предстоящия ни спектакъл "Осмото чудо".
Нашето предложение към „Дистрикт 130 – България” и към вас редови
членове е да подкрепите каузата със закупуване на билети за спектакъла, като от
наша страна, това което се надяваме да постигнем:
Популяризиране „ДИСТРИКТ 130” – Лайънс България, чрез реклама,
като ще включим логото на дистрикта във всички рекламни материали,чрез които
ще се анонсира събитието:
- 7 000 бр. афиши/минимум/,разлепени в София и
Перник,Видин.Кюстендил,Радомир,Панагюрище и др.
- 20 000 бр.флаери
- Поставяне на логото на Дистрикта на 100 бр. рекламни хоругви на
възлови места в София по трасета определени от Столична Община,която
също е партньор на събитието
- Потавяне на логото на дистрикта в залата по време на самото събитие.
- Обявяване партньорството с „Дистрикт 130 – България” от сцената на
НДК.
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2.При целево закупуване на билети от клубовете, се ангажираме да предоставим
билетите на съответният бенефициент, като ще изпълним волята на съответният
клуб.
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3.Предоставяне билети на стойност на предоставената от „Дистрикт 130 –
България” сума на ученици от музикалните и хореогравските училища в София и
страната, по програмата „Помощ за талантливи деца”
Лайънс Приятели,
Каним Ви на нашият КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ да съпреживеем заедно
емоцията и обединим енергията си в налагането духа на добротворство и
съпричастност към българската едентичност.

Билетите са на цени 20, 30 ,40, 50 лева
Лайънс
Цвети Шопова-Председател на Комисия по Култура и Обществени дейности
към Дистрикт-130 България
и Артистичен Директор на НФА”Българе”

Лайънс Христо Димитров
Продуцент и хореограх на НФА”Българе”

