Cena primátora mesta Piešťany za rok 2015
Kultúrna osobnosť

Katarína Agnetová



nadšením dokáže motivovať ľudí, členov súboru, partnerov, spolupracovníkov
a mnohých iných pre dobrú vec - je motorom a spúšťačom aktivít prospešných pre
prezentáciu mesta Piešťany
obetovanie množstva voľného času vedeniu FS Žito

Michal Fiala




aktivity (organizovanie brigád, hľadanie sponzorov, atď) za záchranu prírodného kina
realizovanie “Národopisných slávností“
organizovanie rôznych, mestu prospešných a zaujímavých podujatí a projektov

Mgr. Tomáš Klenovský




organizovanie MFF Cinematik
obohatenie mestskej kultúry v oblasti filmového umenia
šírenie dobrého mena mesta Piešťany na Slovensku i v zahraničí

Vidor Topolčianský




zaslúžilý učiteľ (vychovával našich reprezentantov Erbana a Moravčíka)
vypomáhanie v rôznych činnostiach AkSen-u
je vzorom a ťahá iných seniorov k činorodému životu
Kultúrna osobnosť / Kultúrny počin:

Lívia Gažová





v roku 2015 usporiadala “ArchitekTÚRU“ – organizovanú prehliadku po zaujímavých
a hodnotných piešťanských stavbách
podieľa na sa výstave Hot Modern v Elektrárni Piešťany, ktorá mapuje kúpeľnú
architektúru 20. storočia
v minulosti zorganizovala upratovanie vlakovej stanice
angažovala sa pri oživení lokality Lido

Allan Kudrna a Marek Čulen


organizovanie kultúrnych podujatí aj koncertov zameraných na alternatívne
a menšinové hudobné žánre, napr.:
- Astronautalis (americký spevák a rapper) v Žiwlli, rok 2015
- Dessa (americká rapperka), rok 2015
- Sims (americký rapper) a skupina Korben Dallas, rok 2014
- Midi Lidi, rok 2013
- Čankišou, rok 2012

Kultúrny počin

OZ Kvas




organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v klube ŽiWellpre rôzne vekové skupiny –
koncerty, festivaly (cestovateľský festival – Cestou necestou), výstavy, diskusie,
workshopy, premietanie dokumentárnych filmov (Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov – Jeden svet), oslavy tradičných slovenských sviatkov
v spolupráci s FS Žito, aktivity na podporu rozvoja miestnej komunity ..., cca 150
kultúrnych a komunitných aktivít za rok 2015
podporuje občanov a iné združenia v ich iniciatívach poskytnutím priestorov
a technického zabezpečenia na ich aktivity

FS Žito




pokračovanie v doterajších aktivitách/projektoch a ich rozšírenie o nové, ktorými
slovenské zvyky a tradície približujú širokej verejnosti (napr.: Fašiangová pochôdzka,
Vynášanie Moreny, Dožinky, Veľká noc v slovenskej rodine...)
organizovanie tanečných domov, na ktorých sa aj bežný človek môže naučiť tanečné
kroky (na poslednom tanečnom dome to boli tance z piešťanského regiónu)
reprezentovanie mesta Piešťany aj za hranicami regiónu:
- festival v Závažnej Porube
- festival Východná

MFF Cinematik Piešťany




v roku 2015 sa konal 10. ročník MFF Cinematik
významný festival pre Piešťany – sprostredkovanie rôznych žánrov filmových diel,
podpora cestovného ruchu a podnikateľského prostredia, vzdelávanie v oblasti
filmového umenia...
pritiahnutie fanúšikov do mesta Piešťany i zo zahraničia

