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Tisztelt Képviselő-testület!
Az országban jelenleg az egyik legnagyobb, leglátványosabb színpadi produkció az
ExperiDance együttes közelmúltban bemutatott Gyöngyhajú lány balladája című
darabja. A színpadon 24 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló
musicalszínész szerepel, a történet alapját és hangulatát 21 szenzációs Omega-sláger
biztosítja.
A bikali Puchner Élménybirtok minden évben több nagyszabású, látványos előadást
szervez, szinte állandó fellépőjük az ExperiDance együttes. Mivel a település közel
van városunkhoz, egy-egy nagyobb produkciót több száz dombóvári is felkeres. Az
Élménybirtokot működtető cég arról tájékoztatott, hogy terveik szerint 2016
augusztusában a Gyöngyhajú lány balladája - Omega musical Experidance előadás
lesz náluk. Mivel a produkció rendkívül költségigényes, együttműködést
kezdeményezett a költségek megosztására, hisz a program biztosan sok dombóvárit is
érdekel. Természetesen az előadás nem ingyenes, hanem belépőjegyhez kötött, de
tudjuk, hogy vannak olyan produkciók, melynek ára csupán jegybevételből nem
fedezhető.
Úgy gondolom minden település, ahol fontos az ott élők kulturális igényeinek
kielégítése, szívesen látná a produkciót. Sajnos Dombóváron nem áll rendelkezésre
olyan színpad, ami e nagyszabású előadáshoz kell, ezért a dombóváriaknak csak más
településen adódik ez a lehetőség, például a közeli Bikalon. Javaslom, hogy az
ExperiDance együttes fellépéséhez az Élménybirtokot működtető cég részére
250.000,-Ft támogatást nyújtsunk. E mellett javaslom, hogy a városkártyával
rendelkezők a tervezett 3.700 forintos belépőjegyet 2.700 forintért vásárolhassák meg
azzal, hogy az 1.000 forint/fő kedvezményt – utólagos elszámolással –
önkormányzatunk fizeti meg.
Határozati javaslat
Az ExperiDance együttes Gyöngyhajú lány balladája című produkció
bikali előadásának támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Puchner Élménybirtokot
működtető Hella 91’ Kft részére 250.000,-Ft támogatást biztosít az ExperiDance
együttes Gyöngyhajú lány balladája című produkciójának bikali előadásához, valamint
az előadásra dombóvári városkártyával vásárolt jegyárból – utólagos elszámolás
mellett – belépőjegyenként 1.000 forintot átvállal.
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