Tisková zpráva

Dagmar Music Fest – 5. ročník. Kabinet Múz, Brno. 30. – 31. 3. 2017

Hudební benefice pomáhá dětem z Dětského domova Dagmar.
Sociálně-kulturní projekt Dagmar Music Fest má za sebou úspěšný pátý ročník.
Dagmar Music Fest (DMF), benefiční koncert, který v prostorách polykulturního klubu Kabinet Múz
pořádá pro Dětský domov Dagmar v Brně-Žabovřeskách produkční společnost Pumelice s.r.o., má za
sebou vůbec nejúspěšnější pokračování. “Celkový výtěžek 100 tisíc korun naprosto předčil naše
očekávání,” těší Daniela Kusého, ředitele Dětského domova Dagmar. “Peníze, stejně jako v minulých
letech, využijeme pro hrazení kulturních aktivit našich klientů”, dodává Kusý.
Finanční obnos získaný z předchozích ročníků benefice byl použit například pro hrazení cestovného na
muzikál „Ať žijí duchové“, nákladů spojených s adaptačním výletem na Šumavu nebo prázdninového
pobytu dětí v chorvatském Gradacu. Dle slov Daniela Kusého, vychovatelé mají rovněž pokyn
vyhledávat společně s dětmi divadelní či filmové představení, jež jsou také hrazena z výtěžku hudební
benefice.
O suverénně nejvyšší vybranou částku se postaralo vynikající obsazení. “Nechceme dělat program pro
pár známých, hledáme atraktivní a dostatečně známé umělce, které osloví různé cílové skupiny,”
komentuje obsahovou stránku benefice Tomáš Kelar, dramaturg Kabinetu Múz. “Proto jsme letos
rozdělili DMF do dvou dnů a oba jsme - díky hvězdným Priessnitz, či Midi Lidi - vyprodali. Pro
připomenutí: v předešlých ročnících vystoupily mnohdy za symbolické honoráře kapely jako Please The
Trees, Prouza nebo Čoko Voko.
O rostoucí prestiži hudební benefice svědčí i rostoucí zájem partnerů z komerční sféry. Do tomboly
přispívají brněnské bary 4 Pokoje a Spirit bar, květinářství Rosebud, absintový podnik Naproti,
parfumerie Sephora, wellness centrum Infinit, zábavní centra Jungle park a Jump park, či kadeřnický
salón Kabinet Toma Holiče. Velmi vstřícného partnera našli organizátoři DMF v hotelu Continental
Brno.
Sociálně-kulturní projekt Dagmar Music Fest dlouhodobě podporuje městská část Brno - Žabovřesky,
záštitu v minulých ročnících převzal primátor města Brna pan Petr Vokřál, nebo náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje pro sociální věci pan Marek Šlapal.
Dětský domov Dagmar:
Dětský domov Dagmar vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa
Těsnohlídka, autora známé Lišky Bystroušky. Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice Vánočních
stromů republiky, díky níž lidé dodnes dobrovolně přispívají sociálně slabým. Z těchto dobročinných
výnosů "vánočních stromů" se začalo v prosinci 1928 s výstavbou dětského domova. Ten dodnes nese
jméno dobrotivé dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I.
Za dobu svého trvání prodělal řadu změn jak stavebních, tak koncepčně výchovných. Na konci
šedesátých let započala přeměna na "Dětský domov rodinného typu", která vyvrcholila v roce 1975.
Poslední velká stavební rekonstrukce byla provedena v roce 2006, kdy dostavením 3. patra vznikl plně
funkční prostor pro další rodinnou skupinu.

