OH YEAH DAY
a klasszikus jazz világnapja
www.OhYeahDay.com

MI AZ AZ "OH YEAH"?
Az Oh Yeah az élet igenlését jelenti: az az érzés, amikor kiszakad belőlünk egy "Oh Yeah"
...elismerésünk jeleként, egy jó koncerten, egy jó ital vagy egy csodálatos nő láttán. Aki
egyszer már átélt egy ilyen pillanatot, az újra és újra keresi ezt a csodálatos érzést. Az Oh
Yeah életérzés a szabadság zenéjén, a jazzen keresztül törhetett fel először szabadon és
terjedt el világszerte. Élje át mindenki ezt az érzést Louis Armstrong születésének
évfordulóján, augusztus 4-én! Oh, Yeah!

MIÉRT A KLASSZIKUS JAZZ?
Az Oh Yeah az életigenlés esszenciája. Az életöröm végtelenül egyszerű, a világon mindenki
számára érthető megnyilvánulása, ami a legtöbbek szemében a klasszikus jazz királyához,
Louis Armstronghoz kötődik. Ő volt az, aki ezt az egyszerű, mégis kifejező szókapcsolatot
rendszeresen használta zenéjében. Az Oh Yeah-érzés az, ami elfeledteti az emberrel a
hétköznapi gondokat, aminek segítségével másodlagossá válik gazdasági világválság és
háború egyaránt. Az Armstrong-féle életöröm azóta sem változott, s noha minden zenei
műfajnak megvan a maga "Oh Yeah"-je, a klasszikus jazz az egyetlen, aminek lényege máig
változatlanul él. És ebből az Oh Yeah-ből tört felszínre később a blues, a rhythm and blues, a
rock'n'roll, a rockabilly, a funky, innen ered Elvis, a Beatles és a hippi-korszak. Ez az az érzés,
ami örökké velünk lesz, amire mindig vágyni fogunk, zenével, vagy anélkül. Akkor is, ha
esetleg nem tudjuk, hogy a forrás a klasszikus jazz, Louis Armstrong.
Legyen Armstrong születésének 110. évfordulója az első Oh Yeah Day, a klasszikus jazz
világnapja! Oh, Yeah...

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI?
Támogatóként:
A támogatás csupán a kezdeményezés elvi támogatását jelenti, vagyis azt, hogy a céllal valaki
egyetért. Aki a www.OhYeahDay.com honlapon megadja az adatait (név, email-cím, ország),
az jelentkezésével támogatja a kezdeményezést. Ezzel egyenértékű támogatás, ha a
Facebookon „like”-olja a www.facebook.com/OhYeahDay oldalt.
Főtámogató:
Aki felhívásunkat továbbküldi egy minimum 1000 fős (lehetőleg zeneszeretőket tartalmazó
szakmai) címlistára, vagy egyéb módon (médiahíradással, rendezvényszervezéssel) a
kezdeményezés mellé áll és ezt tudomásunkra hozza, azt feltüntetjük a főtámogatók között.
A továbbküldendő szöveg a honlapon találhatóval azonos kell, hogy legyen (kérésre
emailben elküldjük), lehetőleg egy személyes ajánlással. Főtámogató lehet magánszemély és
intézmény (zenekar, fesztivál stb.) is.
Védnök:
Védnök kizárólag olyan neves zenei életben ismert személyiség vagy intézmény
(jazzszervezet, múzeum, fesztivál) lehet, akinek/aminek a neve önmagában médiafigyelmet
gerjeszt, illetve aki/ami saját csatornáin (email, hírlevél stb.) maga is több alkalommal
felhívja partnerei/rajongói/olvasói figyelmét a kezdeményezésre és az abban való
részvételre. A védnökök személyéről való döntést a mozgalom kezdeményezője, Dr. Ittzés
Tamás fenntartja magának.
Szponzor:
A kezdeményezés teljes mértékben nonprofit, független rendezvényszervezők, zenészek
közös cél érdekében történt tevékenységét fogja össze. A kezdeményezés világméretűvé
növelése természetes bizonyos (főként marketing és szervezési) költségekkel is együtt jár, a
kezdeti kiadásokat az ötletgazda Dr. Ittzés Tamás és az általa vezetett Kecskeméti Jazz
Alapítvány fedezi. Szponzor az lehet, aki a marketing (honlap, média, nyomtatott anyagok) és
egyes események rendezési költségeihez (helyszín-, hangosítás bérlés, fellépti díj) hozzájárul.
A szponzorálás mértéke értelemszerűen nagyon különböző lehet. A www.OhYeahDay.com
honlapon és a mozgalom Facebook oldalán a központi (közös) költségekhez hozzájárulók és
az egyes rendezvényeket legalább 5,000 USD összeggel támogatók neve és emblémája
jelenik meg. A szponzorok számára a támogatás mértéke függvényében hirdetési
lehetőséget is biztosítunk.
Helyszínként:
Bármilyen rendezvényhelyszín csatlakozhat, ahol augusztus 4-én, vagy az ahhoz legközelebb
eső hétvégén az Oh Yeah Day jegyében koncertet vagy egyéb rendezvényt (nyílt nap,
kiállítás, Oh Yeah verseny stb.) szerveznek. A rendezvények a honlapon és a Facebook
oldalon feltüntetésre kerülnek, s természetesen a média felé is kommunikáljuk az Oh Yeah
Day összes tudomásunkra hozott eseményét. Az Oh Yeah Day programjában szereplő
rendezvényeknek anyagaikon és a színpadon fel kell tüntetniük az Oh Yeah Day emblémát és
a közönséggel együtt legalább a rendezvény elején és végén el kell „énekeltetni” egy Oh
Yeah-t a www.OhYeahDay.com honlapról letölthető módon.

Zenekarként:
Bármilyen zenekar csatlakozhat, amelyik augusztus 4-én Louis Armstrong szellemében
koncertet ad, s a koncerten legalább kétszer megénekelteti a közönséget egy közös „Oh
Yeah” erejéig a www.OhYeahDay.com honlapról letölthető módon.
Média:
A Duna TV kulturális csatornája október elején beszámol az Oh Yeah Day-ről, a tervek szerint
8 külön helyszín programjainak felvételeiből ad a csatorna 4 órás műsort este nyolctól éjfélig.
Mi a teendő augusztus 4-én?
Az Oh Yeah Day rendezvényeként meghirdetett koncert, rendezvény nyomdai és marketing
anyagain az Oh Yeah Day embléma feltüntetése (letölthető a honlapról), legalább a
rendezvény elején és végén egy Oh Yeah „elénekeltetése” a www.OhYeahDay.com honlapról
letölthető módon, a helyi és országos média értesítése. A közös „Oh Yeah” felvételeket fel
lehet tölteni az Oh Yeah Day Facebook-oldalára.
Egyéb:
Beszerezhető (megrendelhető) színpadi OhYeahDay emblémás molinó és emblémás póló is.

További információ:
Dr. Ittzés Tamás
Cím: 6001 Kecskemét, Pf.652.
Tel.: 20/960-7169
E-mail: info@ohyeahday.com
Honlap: www.OhYeahDay.com

