
!VIETINTOS MUZIKOS FESTIVALIS
„MUZIKA ERDV"JE“ PRISTATO

7 pasaulyje pripažinti kompozitoriai, kurių kūryba 
pristatoma prestižinėse koncertų salėse ar festivaliuose 
nuo Niujorko iki Tokijo, specialiai Vilniaus 700 metų 
sukakčiai sukurs muzikinius kūrinius pasirinktoms 
sostinės vietoms.

Kompozitoriai atstovauja įvairioms šalims, kultūroms ir 
kartoms – tarp jų: legendinis amerikečių minimalistas 
Michael Gordon, kylanti lenkų kompozitorė Agata Zubel 
ar italas Ivan Fedele, buvęs Venecijos Bienalės muzikos 
srities vadovas. Tokio kalibro šiuolaikinės muzikos 
žvaigždių pasaulinės premjeros Lietuvoje – vis dar 
retenybė ir šis projektas ne tik dovanos unikalią muzikinę 
patirtį miestui, bet galutinai įrašys Lietuvą ir Vilnių į 
šiuolaikinės muzikos pasaulio žemėlapį. 

Didžioji dalis kompozitorių jau atvažiavo ir geriau 
susipažino su miestu bei išsirinko potencialias erdves 
savo kūriniams, jos – itin skirtingos bei atskleidžia įvairius 
Vilniaus istorijos ir dabarties kontekstus.

Kūriniai pasirinktose erdvėse visuomenei  bus pristatyti 
koncertų ciklo metu, juos atliks vienus ryškiausių Lietuvos 
šiuolaikinės muzikos atlikėjus vienijantis Lietuvos 
ansamblių tinklas. Svarbiausias projekto aspektas –  po 
premjerų kūriniai, kaip garsinės ar audiovizualinės 
instaliacijos, vilniečiams ir miesto svečiams liks prieinami 
neribotą laiką ir taps šių kompozitorių kultūriniu įspaudu 
būsimoms kartoms ateities Vilniaus istorijoje. Įspaudu, 
kuriuo galėsime didžiuotis ir dabar, ir ateinančius 
dešimtmečius ar net šimtmečius.

PAGRINDINIAI
FAKTAI

PASAULIO KOMPOZITORIŲ
KŪRINIAI SOSTINEI

▪ Heiner Goebbels (Vokietija)
Švč. Ramintojos bažnyčia

▪ Michael Gordon (JAV)
Jaunimo teatro vidinis kiemas

▪ Ivan Fedele (Italija)
LNM Kazio Varnelio namai-muziejus

▪ Agata Zubel (Lenkija)
Gedimino bokštas / verslo centras „K29“

▪ Anna Korsun (Ukraina-Vokietija)
Tuskulėnų rimties parko

kolumbariumas

▪ Beat Furrer (Austrija)
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

▪ Toshio Hosokawa (Japonija)
Vilniaus universitetas

kompozitoriai ir Vilniaus vietos
7 i!skirtiniai

▪ Kompozitoriai atvyks pristatyti 
kūrinių ir pasveikinti Vilnių.

▪ 7 kūrinių premjeros kompozitorių 
pasirinktose erdvėse bei portretiniai 
koncertai Vilniaus rotušėje.

▪ Ekskursijos, susitikimai su kūrėjais 
bei kiti renginiai.

▪ Premjeros transliuojamos
internete.

sukurti kūriniai pristatomi renginių 
ciklo metu, kuris vyks nuo gegužės 
6 d. iki liepos 7 d.

2023

▪ Kūriniai tampa neatsiejama vietos 
dalimi ir atviri visuomenei.

kiekvienoje iš erdvių įrengiamos 
neribotam laikotarpiui iš karto po 
kūrinio premjeros

instaliacijos

ORGANIZUOJA PARTNERIAI

„Go Vilnius“ | Lietuvos kompozitorių sąjunga | 
Vilniaus universitetas | Lietuvos nacionalinis 
muziejus | Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras | Valstybinis jaunimo 
teatras | Vilniaus viešasis transportas | „Artagonist“ 

Dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir 
Lietuvos kultūros taryba

www.musicforvilnius.com
www.700vilnius.lt/sventes-sirdis/7-idejos-vilniui/muzika-vilniui

DAUGIAU INFORMACIJOS

OFICIALIOS
PROGRAMOS

DALIS

PRISID!KITE
PRIE PASAULIO,       

KURIAN"IO VILNIUI  

meno genas
Kultūros inovacijų agentūra, vystanti 
kūrybines veiklas muzikos ir scenos 
meno bei kitose srityse.

Vienija geriausius Lietuvos atlikėjus ir 
įgyvendina išskirtinius šiuolaikinės 
muzikos projektus.



Visiems įteiksime poziciją atitinkantį rėmėjo sertifikatą, pasirašytą 
organizatorių („Meno genas“ ir Lietuvos ansamblių tinklas) bei visą 
Vilniaus 700 m. jubiliejų koordinuojančio „Go Vilnius“ vadovų.

SIŪLOMOS RĖMIMO POZCIJOS

Pozicijoje galimi iki 2 rėmėjų
Mecenato pozicija

Finansinio įnašo dydis – nuo 7000 Eur

1. Jūsų įmonės pavadinimas / prekinis ženklas bus viešinamas šalia visų 7 fizinių instaliacijų, eksponuojamų 
miesto erdvėse neribotą laikotarpį.

2. Bendros turinio marketingo priemonės arba dedikuota su Jūsų vardu susieta išplėtota turinio kampanija 
(vizualai / straipsniai žiniasklaidoje / socialinė medija / kt.)

3. Jūsų įmonės / prekinio ženklo atributai visų renginių vietose.

4. Įmonės atstovas galės pasveikinti publiką, kompozitorių ir Vilnių pasaulinių premjerų renginių metu.

5. Įmonės vardo / produkto integravimas (product placement) į projekto vaizdo klipo turinį (planuojama 
publikuoti po projekto – 2023 III–IV ketv.) ir Jūsų įmonės integracija į dokumentinio filmo apie „Muziką 
Vilniui“ turinį (prekinio ženklo integracija, pokalbis su įmonės atstovu; planuojama vieša premjera 
festivalio „Muzika erdvėje“ metu, rugsėjo mėn.).

6. Jūsų įmonės / prekinio ženklo reklaminis klipas premjerų transliacijų internetu metu (Facebook / projekto 
internetinis puslapis; klipas iki 15 sekundžių, 1 kart. per transliaciją).

7. Jūsų reklama specialiame projekto leidinyje-programoje (skiriamas 2–4 psl. reklamos plotas su turinio 
integracija – įmonės atstovo mintys / palinkėjimas ar pan.).

8. Jūsų įmonei skirsime ne mažiau kaip 5 bilietus į kiekvieną renginį (iš viso vyks 14 renginių).

9. Pakviesime į uždarą susitikimą su kompozitoriais premjerų metu – galėsite betarpiškai pabendrauti su 
pasaulinėmis šiuolaikinės muzikos žvaigždėmis.

10. Jūsų įmonės / prekinio ženklo viešinimas projekto komunikacijoje – Premium paketas: viskas, kas 
Didžiajame ir Pagrindiniame paketuose + logotipas / paminėjimas TV ir radijo reklomos klipuose (LRT), 
informacija („projekto mecenatas(-ai)“) visuose platinamuose pranešimuose žiniasklaidai, atskira vinjetė 
skelbiant visus rėmėjus audiovizualiniame turinyje.

Jums – ypatingas dėmesys ir inte- 
gracija įvairiais lygmenimis fizinėje 
ir skaitmeninėje erdvėje. Susietos 
turinio marketingo priemonės leis 
organiškai įlieti Jūsų vardą į bendrą 
komunikaciją, sustiprinant įmonės / 
prekinio ženklo atpažįstamumą ir 
vertę mūsų tikslinėms auditorijoms, 
kurių pagrindinė – vidutines ar 
aukštesnes pajamas gaunantys, išsi- 
lavinę Vilniaus gyventojai, besido-
mintys kultūra ir aktyviai dalyvau-
jantys sociokultūriniame gyvenime. 
Ši pozicija taip pat garantuoja rekla- 
mą „visą gyvenimą“ – Jūsų vardas 
bus pozicionuojamas neribotą laiką 
mieste eksponuojamose instaliaci- 
jose, informacija išliks projekto, 
organizatorių bei festivalio „Muzika 
erdvėje“ puslapiuose.
Mecenato paketas – puiki galimybė 
įsiamžinti Vilniaus 700 m. jubiliejaus 
švenėje ir miesto istorijoje.

Pozicijoje rėmėjų kiekis neribojamas
Rėmėjo pozicija

Finansinio įnašo dydis – 1500 Eur

1. Jūsų įmonei skirsime ne mažiau kaip 2 bilietus į kiekvieną renginį (iš viso vyks 14 renginių).

2. Pakviesime į uždarą susitikimą su kompozitoriais premjerų metu – galėsite betarpiškai pabendrauti su 
pasaulinėmis šiuolaikinės muzikos žvaigždėmis.

3. Jūsų įmonės / prekinio ženklo viešinimas projekto komunikacijoje – Pagrindinis paketas: lauko reklamos 
stendai ir kitos vietos mieste (plakatai, kt. vizuali medžiaga), ekranai miesto viešajame transporte, 
specialus projekto leidinys-programa, organizatorių / projekto / „700 Vilnius“ / erdvių partnerių 
internetiniai puslapiai, socialinė medija, paminėjimas renginių metu, audiovizualinis turinys – prisatomieji 
klipai, renginių transliacijos ir įrašai, dokumentinis filmas ir kt. (išskyrus TV reklamą; bendra rėmėjų vinjetė 
titruose).

Tapę rėmėju Jūs ne tik prisidėsite 
prie istorinio projekto įgyvendinimo 
bei Vilniaus 700-ojo gimtadienio, 
tačiau kartu pasieksite išsilavinusių, 
kultūra besidominčių vilniečių audi- 
toriją bei savo vardą / prekinį ženklą 
susiesite su miestui ir šaliai vertę 
kuriančia iniciatyva. Prisidėkite prie 
pasaulio, kuriančio Vilniui!

Pozicijoje galimi iki 5 rėmėjų
Didžiojo rėmėjo pozicija

Finansinio įnašo dydis – 4000 Eur

1. Integruotos turinio marketingo priemonės projekto viešinimo kampanijoje (straipsnis žiniasklaidoje su 
Jūsų įmonės atstovu / dedikuoti įrašai socialinėje medijoje).

2. Jūsų įmonei skirsime ne mažiau kaip 3 bilietus į kiekvieną renginį (iš viso vyks 14 renginių).

3. Pakviesime į uždarą susitikimą su kompozitoriais premjerų metu – galėsite betarpiškai pabendrauti su 
pasaulinėmis šiuolaikinės muzikos žvaigždėmis.

4. Jūsų įmonės / prekinio ženklo reklaminis klipas premjerų transliacijų internetu metu (Facebook / projekto 
internetinis puslapis; klipas iki 15 sekundžių, 1 kart. per transliaciją).

5. Jūsų reklama specialiame projekto leidinyje-programoje (skiriamas 1 psl. reklamos plotas).

6. Jūsų įmonės / prekinio ženklo viešinimas projekto komunikacijoje – Didysis paketas: viskas, kas 
Pagrindiniame pakete + infostendai premjerų erdvėse (nuo kovo mėn. iki renginių pab.), 1 psl. reklamos 
plotas specialiame projekto leidinyje-programoje

Didžiojo rėmėjo pozicija leis ne tik 
prisidėti prie šio išskirtinio projekto 
įgyvendinimo ir įsiamžinti Vilniaus 
700 m. jubiliejaus šventėje. Kartu 
Jūs galite pasiekti aktualias auditori-
jas, o integruotos turinio marketin-
go priemonės bei papildomos 
reklamos galimybės organiškai įlies 
Jūsų įmonės vardą / prekinį ženklą į 
bendrą projekto komunikaciją, su- 
siejant jį su auditorijos vertinamo-
mis ypatybėmis.

„Muzika Vilniui“, planuojama, pritrauks iš viso bent 7000 klausytojų, stebėjusių renginius gyvai ar 
transliacijų metu; dar tiek pat, tikimasi, aplankys įrengtas instaliacijas iki metų pabaigos. Projekto 
komunikacijos kampanija apims įvairias priemones ir, planuojama, pasieks bent 1 mln. auditoriją 
Lietuvoje ir bent 35 mln. užsienyje. Pagrindinė projekto trajektorija – išliekamosios vertės kūrimas, 
stiprinant Vilniaus vardą kultūros, įvaizdžio ir turizmo srityse nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 
Sujungiame skirtingas dimensijas, todėl išskyrėme keletą vertybių, su kuriomis bendradarbiaujant 
galėtų būti siejamas Jūsų vardas / prekinis ženklas.

Kūrybiškumas Aplinka ir
tvarumas

Pilietinė
visuomenė

Socialinė
atsakomybė Inovacijos

Skatiname vertinti kultūrą bei 
kūrybiškai žvelgti į aplinką, iš abiejų 

semiantis idėjų sėkmei.

Dėmesys mus supančiai aplinkai, 
skatinant ją pažinti, vertinti, 

tausoti.

Bendruomenių puoselėjimas bei 
pasidižiavimo savo miestu ir 

valstybe stiprinimas.

Kultūra – visiems. Net 40% bilietų 
nemokamai skirsime socialiai 

pažeidžiamiausioms grupėms.

Inovatyvūs technologiniai 
sprendimai, būtini įgyvendinti 

kūrybinius sumanymus.



JŪSŲ INDĖLIS LEIS ĮGYVENDINTI UŽSIBRĖŽTUS PROJEKTO 
TIKSLUS BEI UŽTIKRINTI AUKŠČIAUSIO LYGIO KOKYBĘ IR 
LANKYTOJŲ PATIRTĮ,  TAIP PAT – DIDESNĘ IŠLIEKAMĄJĄ 
VERTĘ VILNIUI IR REIKŠMĘ LIETUVAI.

PRISID!KITE
PRIE PASAULIO,       

KURIAN"IO VILNIUI  

Esame atviri įvairioms bendradarbiavimo 
ir rėmimo galimybėms.

Pasikalbėkime!

Partnerysčių koordinatorius
Witold Leon Lowczyk

witold.leon@menogenas.lt 
+37060887049


