
VÝKONNÁ PRODUKCE

Staň se součástí jádra pořadatelského týmu multižánrového festivalu Luhovaný Vincent v
Luhačovicích a podílej se na přípravě 13. ročníku! Ten se uskuteční v termínu 22.–25. června
2023.

Od produkční/ho se očekává pomoc s produkčním zajištěním programu a festivalových
prostor. Produkční bude podporou dramaturgům*yním a kurátorům*rkám
(hudba/film/divadlo/literatura/výtvarné umění/zvuk), způsoby řešení a nově vznikající
problémy bere jako výzvu. Hledá se samostatný/á produkční, který umí být ve správný čas na
správném místě. Vazba na zlínský region a slabost pro lázně výhodou!

NÁPLŇ PRÁCE:
– příprava, organizační a produkční zajištění festivalového programu (např. nákup/pronájem
materiálu a vybavení potřebných pro realizaci festivalu)
– zajišťování povolení pro program ve veřejném prostoru; tj. komunikace s provozovateli
festivalových prostor a lokací (zejména Lázně Luhačovice, a.s. a Město Luhačovice),
domluva podmínek, zajištění všeho potřebného (např. technika, wifi, židle apod.)
– koordinace průběhu a dohled nad technickým zajištěním programu, tj. technické
zabezpečení v koordinaci s hlavním technikem, např. sehnat mlhostroj
– komunikace s účinkujícími (technický support pro účinkující), partnery, institucemi, hosty
festivalu – péče o ně, komunikace s externími dodavateli
– koordinace logistiky (např. doprava, ubytování, catering, parkování, stavba festivalového
městečka, ohlášky policie aj.)
– administrativní podpora související s realizací festivalu (např. zajištění smluvní
dokumentace a fakturace)

SPECIFIKACE:
– Práci lze do velké míry realizovat na dálku.
– Rozsah práce: průměrně cca 20hodin/měsíčně po dobu půl roku (leden – červen 2023)
– Nástup k 1. 1. 2023

NABÍZÍME:
– práci v super týmu
– respektování hranic lidských možností 🙂
– mentální oporu ze strany vedení a dalších produkčních
– finanční ohodnocení
– benefity:

- možnost poznat festival i z druhé strany. Být přítomný a užít si vše jako návštěvník,
ale zároveň nahlédnout i za oponu a vidět, jak takový festival vzniká

- zajištěné ubytování na festivalu

HARMONOGRAM::
● přípravy – home office (od února 2023)
● účast na (více méně) pravidelných (cca 1x za měsíc) pracovních schůzkách, které se

konají na trase Praha – Olomouc – Luhačovice (flexibilně, dle dohody a preferencí).



● 3 x jednání s vedením lázní Luhačovice - jaro 2023
● přípravy na místě (19.–21. 6.2023)
● během festivalu (22.–25.6.2023) + likvidace festivalu (26.–27.6.)

Zájemci, obracejte se na info@luhovanyvincent.cz nejpozději do konce listopadu 2022.
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