Katja Dance Company
Dobrodelni multimedijski plesni projekt

Življenje je vrednota

Spletna stran: www.katjadancecompany.com
FB page: https://www.facebook.com/Zivljenjejevrednota/
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Katja Dance Company
Spoštovani,
Smo plesna skupina Katja Dance Company in smo ustvarili gledališko multimedijsko plesno predstavo
Življenje je vrednota – dobrodelni projekt, s katerim skušamo zbrati sredstva za ustanovo Mali vitez,
fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Na Mariborski predstavi pa smo namenili našo
donacijo Europa Donna - Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Izkupiček razprodane premierne predstave s 350 prodanimi vstopnicami, ki je bila 16. 5. 2017 v dvorani
Španski borci v Ljubljani, smo v celoti donirali tej fundaciji. Prav tako smo donirali znaten del zbranih
sredstev predstav v Dolskem, na Vrhniki, v Šentvidu, na Bledu, v Celju, Kočevju, Šentjurju pri Celju,
Murski Soboti, Mariboru, Ajdovščini, Kranju, Logatcu in Velenju. Predstava je požela velik aplavz,
prav tako smo postali medijsko zanimivi. Vtisi publike in slikovni material predstav je objavljen na naši
spletni strani. Prav tako intervju z avtorico predstave na Valu 202, v Dobro jutro Slovenija na TV
Slovenija, tako tudi na radiu in TV Celje, TV3, radio Univox, radio Gorenc, Murski val, Radio Sora, Radio
Kranj, Radio 94, Radio Robin, Koroški radio, Radio Velenje, Naš čas in Bled TV.
Plesna predstava, ki jo pleše dvanajst plesalcev in plesalk skozi zgodbo in gib nagovarja gledalce in
opozarja na bolezen, ki med nami tiho vdira v naša življenja. Želimo si, da bi nas podprlo čim več ljudi in
bi skupaj poiskali čim več možnosti, kako "zbuditi" javnost, da je ta bolezen tako zelo vsidrana v naša
življenja in da lahko vsi na nek način pomagamo.
Kratek povzetek zgodbe:
Ženska obožuje svoj poklic zdravnice, ker lahko pomaga ljudem in je zavezana ideji, da je življenje
vrednota. Sreča ljubezen svojega življenja, se zaljubi, užije trenutke ljubezni in sreče, nenadoma hudo
zboli. Zdaj je na drugi strani – na strani tistih, ki ji je varovala, jim pomagala, sebi ne more pomagati. Išče
sebe, pot in izhod iz bolečine. Bori se s sabo, s svojo bolečino, z zavedanjem, da izgublja boj … želi si,
da bi moškega – ljubezen svojega življenja – in vse, ki so ob njej, obvarovala trpljenja ob sebi … zlije se s
trenutkom. Oklepa se življenja in zaveda minljivosti.
Koreografinja in plesalka Katja Vidmar, sicer profesorica slovenščine na Gimnaziji Moste v Ljubljani,
veliko časa namenjam raznim plesnim/umetniškim/športno gibalnim projektom, med njimi prav gotovo
izstopa iz preteklosti dobrodelna plesna predstava Ženska, katere častna pokroviteljica je bila Vlasta
Nussdorfer in je bila prvič uprizorjena v 2008, na odru Mestnega gledališča Ljubljanskega.
S predstavo gostujemo po slovenskih odrih in vsakokrat doživimo stoječe ovacije in ganimo vse obiskovalce.
Predstava je po besedah naše častne pokroviteljice, gospe Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih
pravic RS "Vredna ogleda, ker je poučna in čudovita". Varuhinja vsakokrat tudi nagovori gledalce s svojim
srčnim in spodbudnim nagovorom.

Trenutni datumi predstav, s katerimi bomo pomagali ustanovam in posameznikom, ki se soočajo s to
kruto boleznijo, so:
–
–
–
–
–
–

Ljubljana – Španski borci 9.2.2018 ob 9:00 za srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
Ljubljana – Španski borci 9.2.2018 ob 11:00 za srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
Ljubljana – Španski borci 9.2.2018 ob 19:00
Trbovlje – 17.3.2018 ob 20:00
Nova Gorica – 14.4.2018 ob 20:00 v Kulturnem domu Nova Gorica
Zagreb – 12.5.2018 - v dogovoru

Vsi plesalci in ekipa delamo s srcem in brezplačno, ker vsak od nas pozna nekoga, ki se sooča z rakom,
ali pa je izgubil koga, ki ga je rak vzel, zato bi radi s svojim talentom in energijo pomagali.
Kaj potrebujemo?
 Iščemo primerne dvorane, ki bi nam svoj oder prepustili brezplačno za uprizoritev naše plesne
predstave. S tem bomo kar najbolje lahko pomagali ustanovi Mali vitez in mladim ter zagnanim
umetnikom.
 Pomagate nam lahko pri oglaševanju predstave, tako s spletnimi mediji (spletna stran,
Facebook/Instagram, email) kot tudi s klasičnimi (glasila, okrožnice, plakati, letaki)
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 Prav tako nam lahko pomagate tudi s kontakti do podjetij, ki bi morda želeli kupiti večje količine
vstopnic za zaposlene, poslovne partnerje, goste, itd.
 Potrebujemo tudi logistiko okoli prodaje vstopnic, ter vaše promocijske kanale.
Kaj ponujamo?
 Nastop na vašem odru
 Nagovor župana / predstavnika občine / dvorane / podpornika
 objavo vašega logotipa ali/in izjave, na spletni strani, tiskanih plakatih/izročkih, odjavni špici in
medijskih objavah,
 zahvalo s fotografijo naših plesalcev z vašim logotipom ali drugo željeno medijsko grafiko, ki jo
lahko uporabite za vašo promocijo in objava le-te na naših spletnih medijih,
Naš namen je zbrati čim več sredstev s prodajo vstopnic, ki jih doniramo ustanovi, ki zbrani denar porabi
za pomoč mladim, ozdravljenim od raka za izobraževanje, proteze, lasulje, tabore ...
Na začetku predstave člani Malih vitezov razložijo delovanje organizacij in svoje zgodbe, tako da je
dogodek tudi poučen, na koncu pa prevzamejo kuverto z zbranimi sredstvi.
Upamo, da boste prepoznali dober namen naše gledališko multimedijske dobrodelne plesne predstave
Življenje je vrednota in nam pomagali.
Podporniki, ki ste nam stopili naproti v letu 2017 in nas podprli:



























Netica d.o.o.
Addiko Bank
Gimnazija Moste
proStyle
Paramedic Slovenija
BoomKats Polewear
ELES
KUD Španski borci
ZIC Vrhnika
Občina Vrhnika
Cvetje Eli
Občina Bled
Frizerski atelje Silva
Cvetje Orehek
Gardenia Ars florae
Občina Šentjur
Prešernovo gledališče Kranj
Občina Kočevje
Cvetličarna Helena Novak
TV Kočevje
Cvetličarna Požar
Lars & Sven Burgers
pomurec.com
Mestna občina Murska Sobota
Radio City
Radio Maribor







Radio Robin
Radio Kranj
Festival Velenje
Mestna občina Velenje
Radio 94




























Zavarovalnica Triglav
Zavod za kulturo Bled
Parada plesa - Spletni medijski pokrovitelj
ŠODR Teater
Sputnik | Svetovna kavarna
BILLY POS d.o.o.
Rotary klub Ljubljana Carniola
ZKTŠ Murska Sobota
Občina Dol pri Ljubljani
Eventim
Občina Vrhnika
OŠ Brezovica pri Ljubljani
Etiketa
Cvetličarna Spaans
Mestna občina Celje
Občina Ajdovščina
Kulturni center Kočevje
Zavod Celeia
Radio Univox
www.e-utrip.si
Mestna občina Maribor
Cvetje Neža, Andreja Kuhar
Saubermacher komunala
Cvetličarna Zvonček Maribor
Občina Logatec
Petra Levičnik s.p. Zaključna dela v
gradbeništvu
 Cvetličarna Kalika Kranj
 Cvetličarna Karmen Logatec
 Mestna občina Kranj
in tri anonimne osebe

prijazen pozdrav,
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Katja Vidmar in Albert Podrekar
Video napovednik predstave
Recenzija premierne predstave v Paradi plesa
Katja Vidmar v oddaji Parada plesa 12.9.2017
Vtisi in foto materijal
www.katjadancecompany.com
https://www.facebook.com/Zivljenjejevrednota/
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