
 SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS 

... Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs un nepieciešams,  

lai mēs-mākslinieki varētu sniegt prieku 

 un iedvesmot cilvēkus,  

kas nebūtu iespējams bez Jūsu palīdzības... 



atbalstīt un veicināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūras nostiprināšanu un attīstīšanu, aktualizēšanu 

un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, latviešu nacionālās operas un mūzikas, kā arī pasaules mūzikas, kultūras 

sasniegumu pieejamības nodrošināšanu Latvijā. 

«Summertime - aicina Inese Galante»  
Starptautiskais mūzikas festivāls 

Jūrmala, Dzintaru koncertzāle  / ~20 000 apmeklētāji 

Izcili mākslinieki no Latvijas un citām pasaules valstīm:  

Austrija, Itālija, ASV,Krievija, Nīderlande, Zviedrija, Spānija, Āfrika, Vācija, Ukraina u.c.  
 

«Inese Galante un Draugi »  
koncertu cikls  klasiskās mūzikas intergrācija Latvijā 

 

«Ineses Galantes talanti.LV»  
jauno  talantu konkurss  

 

Ineses Galantes fonds dibināts 2013.gadā ar mērķi : 



TALANTU KONKURSS 

Fonda dibinātāji lielu uzmanību pievērsīs tam, lai kultūra būtu sasniedzama ikvienam 

Latvijas iedzīvotājam, neskatoties uz viņa sociālo stāvokli un dzīves vietu, kas paredz 

vairāku koncertu un mākslas projektu organizēšanu Latvijas reģionos.  

 

2017.gada sākumā Ineses Galantes fonds turpinās jaunu mūzikas koncertu ciklu «Inese 

Galante un draugi» visā Latvijā - reģionos, kas īstenos vienu no fonda mērķiem: klasiskās 

mūzikas intergrācija Latvijas lielākajās pilsētās un reģionos (Rīga, Jūrmala,Ventspils, 

Liepāja u.c.). Kā arī Ineses Galantes Latvijas talantu projekta uzvarētāju - jauno talantu 

dalību koncertos . 

Sadarbībā ar  

 Latvijas Pašvaldību savienību 

Dalībnieki : no visas Latvijas  

Konkursa pusfināli : Latvijas reģionu pilsētās 

Konkursa fināls : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Projekta „Ineses Galantes Talanti.LV” laikā tiek realizēta 

plaša  mediju attiecību programma - individuālo attiecību 

darbs gan ar nacionālajiem, gan reģionālajiem medijiem. 
 

 «Publikas simpātijas» balsojuma ietvaros mājas lapā 

www.inesesgalantestalanti.lv reģistrētas ~ 71`500 balsis 

konkursa periodā 
 

Kopējais publikāciju skaits uz šo projektu : 213 publikācijas, 

tostarp 57 drukātajos medijos, 7 TV sižeti, 17 radio intervijas un 

reportāžas, 132 interneta publikācijas un soctīklu ziņas. 

 

 

Fināla interneta tiešraides :   
www.inesesgalantestalanti.lv 

 tvnet.lv/ apollo.lv , straume.lmt.lv , RE:TV  

 

 



TALANTU DALĪBA FONDA PROJEKTOS 



TALANTU KONKURSS/Mediji 



«Stabat Mater» 
Lieldienu  koncerts 

- 

 Inese Galante 

Sergejs Jēgers 

Aivars Kalējs 



13-to reizi Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē notiks klausītāju iemīļotie mūzikas svētki - izcilā soprāna Ineses Galantes 

rīkotais festivāls "Summertime - aicina Inese Galante".  
 

 Festivāla programma ir žanriski daudzveidīga - no klasiskās mūzikas līdz džezam, populārajai un pasaules mūzikai. 

Summertime katrs klausītājs atradīs sevi uzrunājošu izcilu mūzikas notikumu. Inese Galante, aicinot mūziķus, veidojusi teicamu 

līdzsvaru starp  to mākslinieku piesaistīšanu, kuri festivālā viesojas pirmoreiz, un Summertime nemainīgajām vērtībām, kas raksturo tā 

augstās mākslinieciskās kvalitātes.  

Līdzās visaugstākā līmeņa pašmāju mūziķiem uzstājušies viesi no Kanādas, ASV, Spānijas, Krievijas, Vācijas un Lielbritānijas u.c.  
 

Neatņemama festivāla sastāvdaļa ir jauno mūziķu -  mūzikas konkursa “Ineses Galantes Talanti.LV” laureātu uzstāšanās.  
 

Summertime festivāla ietvaros meistarklases pasniegs viesmākslinieki no Eiropas. 

 

DZINTARU KONCERTZĀLE   I  Augusts`2017 
 



PUBLICITĀTE /TV 
 



PUBLICITĀTE/Prese 
 



PUBLICITĀTE/Soc.mediji 
 



PUBLICITĀTE 

Mediju teksti 

RELĪZES 

10 

Vairāk nekā 

80 

KONKURSI 

medijos  

Vismaz 50  

INTERVIJAS  

Mediju brokastis   

PRESES 

KONFERENCE 

Žurnālistu & 

VIP mediju 

saraksti, 

individuāli 

ielūgumi 

VIDES  

REKLĀMA 
Rīgas, Jūrmala, Latvijas 

pilsētas 



  vairāk kā 600 publikācijas 
  144 print  

 57 radio  

 23 TV  

 370 online  

 85 konkursi dažādos kanālos  

Plakāti & reklāmas lapas Rīgā un Jūrmalā vairāk nekā 160 vietās 

Atklāšanas preses konferencē mediju pārstāvji un fotogrāfi ap 40, koncertā 57  

Vismaz vienu koncertu apmeklējs no medijiem: 86 

Fiksētas kameras (video un foto) koncertos: 23  

Koncertos VIP žurnālisti un redaktori :32  

  Ļoti labas individuālās mediju atsauksmes 

LMT tiešraide (Atklāšanas, Noslēguma koncerti) :  

 tiešraides un ieraksta skatījumi www.straume.lmt.lv  festivāla laikā :  

12`000  

Facebook fonda konta LMT straumes interneta tiešraides ziņas skatījumi : 

39`500  

PUBLICITĀTE  



F E S T I V Ā L A    M Ā K S L I N I E K I  



FESTIVĀLS bildēs 



FESTIVĀLS bildēs 



Red carpet viesi 



Red carpet viesi  



Red carpet viesi  



ZIEMASSVĒTKU PRELŪDIJA    I   Rīgas Doma baznīca 
 

Decembrī Ineses Galantes fonds 

aicina uz mirkli aizmirst ikdienas 

steigu un ielūkoties  

pasakainā pirmssvētku skaņu 

pasaulē  

kopā ar spilgtiem Latvijas 

māksliniekiem.  
 

Ineses Galantes fonda labākajās 

tradīcijās klausītājiem tiek 

gatavots īpašs pārsteigums. 

Inese Galante 
soprāns  

Sergejs Jēgers 
Kontrtenors 

Aivars Kalējs 
ērģeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāzepa Mediņa  

Rīgas 1.mūzikas  

skolas zēnu koris 

Ineses Galantes talanti 



kļūt par Ineses Galantes fonda  

 PARTNERI   
2018.gada fonda iniciatīvām 

 AICINA  

 

200 000 eur* 
*summa norādīta bez PVN 



* Katrai summai tiek sastādīts individuāls reklāmas piedāvājums, izvērtējot summu un ziedotāja vēlmes 

 

 Ilgtermiņa sadarbība un uzņēmuma asociēšana ar fonda pasākumiem, aktivitātēm, dalība katrā 

pasākumā 
 

 Noteikts ielūgumu skaits uz katru pasākumu (tiek atrunāts individuāli), ja ielūgumi caur BIĻEŠU 

PARADĪZES kasi, iespējams uzņēmuma logotips uz tiem 
 

 Mutisks PALDIES pirms/pēc koncertiem (Inese Galante vai moderators) vai īpaša pateicības 

interakcija pirms koncerta ar vadības dalību uz skatuves, kā arī pieņemšanā pēc koncerta, ja tāda tiek 

organizēta un to atbalsta sponsors 
 

 Piedalīšanās vismaz vienā no partnera organizētiem  pasākumiem, ja tā konceptuālā tematika atbilst 

fonda mērķiem  
 

 Iespējama  piedalīšanās citās partnera organizētās PR aktivitātēs, iepriekš atrunājot  skaitu, 

aktivitātes formu un  fonda iesaisti (piem., life style intervija ar  vadību, dalība labdarības pasākumā/ 

akcijā u.c.)  
 

 Partnera vadības citāts  - īpaši izcelts reklāmas laukums fonda organizēto koncertu programmiņā, ja tā 

ir lielāka par četrām lapām un tajā ir paredzēta atbalstītāju reklāmas ievietošana 
 

 Logotips visu projektu reklāmas materiālos un pieminēšana preses relīzēs 
 

 Uzņēmuma logotipa izvietošana kopā ar citiem atbalstītājiem Fonda mājas lapā 
 

  Īpaša ieeja partnera klientiem, partneriem, ja pasākuma vieta to atļauj 

MĒS PIEDĀVĀJAM 



Labdarība 
Ineses Galantes fonds ik gadu ziedo labdarbības mērķiem 

 vairāk kā 3`000 koncertu biļetes. 

Ar  mūsu koncertiem  mēs  vienmēr atbalstam un iepriecinam   

seniorus, gan jaunās ģimenes ar bērniem, pedagogus un bērnus,  

kuriem ir tuva mūzikas pasaule. 

 



Diāna GALANTE  
Ineses Galantes fonds / Direktore    

+ 371 20 50 86 05 

diana@inessagalante.com 

Uz tikšanos festivālā! 

FESTIVALSUMMERTIME.COM    I   INESEGALANTE.COM 



Diāna GALANTE  
Ineses Galantes fonds / Direktore    

+ 371 20 50 86 05 / +491 722 507 723  

diana@inessagalante.com 


