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1. HLAVNÍ ČINNOST
Úvod
Základními cíli spolku jsou:
-

-

sdružování hudebníků především z Brna a jihomoravského regionu za účelem
společných aktivit na poli kultury zejména v oblasti hudby.
oslovení občanů České republiky, případně i občanů Evropské unie a podněcování
jejich zájmu o kulturní dění.
příprava a organizace kulturních událostí, společenských aktivit, uměleckých tvůrčích
dílen a vzdělávacích programů spojených se základním cílem pro členy sdružení i
veřejnost.
vytváření nových cest marketingu pro kulturu, vytváření komunitních databází pro
cílenou propagaci.

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
-

provoz profesionálního brněnského big bandu B-SIDE BAND
příprava a realizace kulturních událostí, zejména hudebních vystoupení
vydávání tiskových materiálů sloužících k propagaci vlastní činnosti
a k informovanosti veřejnosti
pořádání diskuzí, konferencí a přednášek
fundraising
pořizování, publikování a vydávání zvukových a audiovizuálních záznamů v souladu
s cíli Spolku

Předmětem vedlejší činnosti, které spolek vykonává, jsou:
-

reklamní činnost
prodej vstupenek na pořádané kulturní akce v rámci Hlavní činnosti spolku
prodej vydaných zvukových a audiovizuálních záznamů
poskytování licence k užití uměleckých výkonů a to jak ze záznamu tak živě

V roce 2014 došlo v souvislosti s § 216 NOZ ke změně formy z občanského sdružení na
zapsaný spolek. Dále došlo ke změně sídla a to z adresy Úvoz 510/7, 602 00 Brno na
Poštovská 450/6, 602 00 Brno.
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Personální zajištění:
V souvislosti s § 216 NOZ došlo v roce 2014 na změny stanov a z toho vyplývající i změny
v řídících orgánech společnosti. Tyto změny rovněž ovlivnila i potřeba zhodnocení chodu
spolku v minulých obdobích a aktualizace stanov dle současných potřeb spolku.
Výkonným výborem spolku byli na členské schůzi jednomyslně zvoleni:
Josef Buchta – statutární orgán, předseda spolku a výkonného výboru
Petr Kovařík – revizor spolku
Lucie Karafiátová – pokladník spolku
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Provoz profesionálního brněnského bigbandu B-SIDE BAND
počet stálých členů kapely:

18

počet stálých externích sólistů: 2

(Vojtěch Dyk, Michal Žáček)

počet vokalistek:

3

počet dalších vystupujících:

7

počet veřejných koncertních vystoupení:
z toho na festivalech:

16
3

počet koncertů pro uzavřenou společnost:

4

celkový počet koncertů:

20

rozhlasové natáčení:

1

televizní přenos (přímý):

1

nově vydané tituly:

CD a LP Meeting point (instrumentální jazzové album)
CD a LP Deska (první společné studiové album s Vojtěchem Dykem)

Na základě několikaletého budovaní dobrého jména a objemného PR si kapela získala již skutečně
celorepublikové, potažmo nadnárodní, renomé. Ve spojení s profesionálními kvalitami tělesa tak
roste posluchačská základna i budoucí udržitelnost big bandu s dalším potenciálem zvýšení poptávky.
Díky těmto aspektům je v současnosti již možné plánovat aktivity ve víceletém horizontu.

Pro rok 2014 bylo hlavním cílem doplnit notový archiv B-SIDE BANDu o originální autorské skladby a
nové aranže a natočit dvě studiová alba – jedno čistě instrumentální a druhé společné se zpěvákem
Vojtěchem Dykem. Dalším cílem bylo navázat na úspěšnou zahraniční spolupráci formou společného
koncertu se zahraniční hvězdou, rozšíření PR aktivit do zahraničí a představení kapely zahraničním
festivalům a promotérům.

Veškeré dané cíle se podařilo splnit a tak vznikla dvě studiová alba:
MEETING POINT (datum vydání 27. 10. 2014) – instrumentální jazzové album s celkem 9 originálními
skladbami a aranžmá, které byly vytvořeny přímo pro B-SIDE BAND.
DESKA (datum vydání 2. 12. 2014) – první společné studiové album s Vojtěchem Dykem, které
obsahuje celkem 10 autorských skladeb a 1 bonusový track z live koncertu.
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Vzhledem k časové náročnosti příprav a samotné realizace natáčení obou alb absolvovalo hudební
těleso méně veřejných vystoupení a soustředilo se nejen na vydání nových titulů, ale i na přípravu
dvouměsíčního celorepublikového turné, které je plánované v termínu 18. 2. – 18. 4. 2015.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
-

-

-

-

Oba nově vydané tituly byly masterovány (finální zvukový mix) v New Yorku (USA) ceněným
mistrem zvuku Philem Bullou, který má na svém kontě několik nominací na Grammy a
spolupracuje se světovými hvězdami, např. Chick Corea, Whitney Houston, Christina Aguilera
nebo legendární kapela Chicago.
Nově vznikající tradicí je koncert B-SIDE BANDu se zahraničním hostem v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Moravia Music Fest, který se koná vždy v měsících říjen a
listopad. V roce 2013 to byl Kurt Elling (držitel ocenění Grammy, který je považován
za nejlepšího jazzového zpěváka současné doby na světě). Pro ročník 2014 to bylo vystoupení
s nezaměnitelným vokálním kvartetem NEW YORK VOICES (USA), které je rovněž držitelem
Grammy (koncert proběhl 3. 11. 2014 v novém brněnském Sono centru). Na zmíněném
koncertě proběhl rovněž křest instrumentálního alba MEETING POINT, jehož kmotry byli
právě New York Voices a Vojtěch Dyk. 4 skladby z křtěného CD zde zazněly ve světové
premiéře. Koncert byl nahráván Českým Rozhlasem a v roce 2015 bude vysílán
prostřednictvím stanice Vltava.
15. července 2014 v pražském divadle Broadway byl představen B-SIDE BAND delegaci
čínských promotérů v rámci prezentace nejlepších českých hudebních a hudebnědramatických projektů, pro které bylo vybráno pouze 10 nejlepších.
B-SIDE BAND se stal členem European Jazz Network a byl prezentován v rámci Evropské
jazzové konference v Helsinkách (FIN) v září 2014. Zástupci kapely zde navázali kontakty
k budoucí přeshraniční spolupráci nejen v rámci Evropy, ale celého světa.

O vydařených počinech kapely v roce 2014 vyšel nespočet článků, recenzí a dalších mediálních
výstupů. Většinu z nich je možné najít v odkazech na webových stránkách:
www.vojtechdyktour.cz (v sekci Press)
www.bsideband.cz
nebo na profilech na sociální síti Facebook:
www.facebook.com/VojtechDykBSideBand?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/B-SIDE-BAND/233905685904

Výsledek skutečného rozpočtu a rok 2014

Vzhledem k tomu, že vydání obou titulů připadlo na závěr roku, předpokládané tržby z prodeje se
v rozpočtu promítnou až v roce 2015. Proto je k datu vyúčtování dotace výsledek minusový. Dočasný
schodek v rozpočtu byl pokryt z vlastních, resp. osobních zdrojů.
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Přehled koncertů v roce 2014:

Veřejné koncerty
1. března – Praha, La Fabrika
2. března – Praha, La Fabrika
20. března – Bratislava, ŠH Pasienky
13. června – Ostrava, festival Jazz Open
20. června – Strážnice, amfiteátr (samostatný open-air koncert)
22. června – Praha, Václavské náměstí (Mattoni koktejl festival – přímý televizní přenos)
25. července – Frýdek Místek, zámecké nádvoří (samostatný open-air koncert)
2. srpna – Český Krumlov, Pivovarské zahrady (Mezinárodní hudební festival Český Krumlov)
6. října – Ústí nad Labem, zimní stadion
8. října – Liberec, Tipsport aréna
9. října – Most, sportovní hala Most
10. října – Pardubice, Ideon centrum
14. října – Praha, La Fabrika
19. října – Praha, La Fabrika
23. října – Trenčín (SK), Piano klub
3. listopadu – Brno, Sono centrum (zahraniční host: New York Voices, nahráváno ČRo)

Koncerty pro uzavřenou společnost:
1. února – Brno, Mahenovo divadlo
6. března – Praha, Clarion Congress Hotel
20. září – Praha, Green Yacht
4. prosince – Bratislava, Slovenské národní divadlo
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2. EKONOMICKÁ ČINNOST
Přehled dotací z veřejných zdrojů obdržených v roce 2014:
Jihomoravský kraj: 200 000 Kč
statutární město Brno: 80 000 Kč

Náklady dle jednotlivých kapitol tvoří zejména:
-

autorské honoráře (aranže skladeb)

-

služby (technické zajištění, lisování CD a LP, zvuková režie, mastering, postprodukční
práce na nahrávkách)

-

ostatní služby (rozpis not, administrativa, archivace not, produkce)

-

pronájem nahrávacího studia

-

propagace

-

grafické práce
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Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty
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