3. melléklet
Sz.

Pályázó neve

Kulturális Alap 1. - Debrecen nemzetközi láthatóságának növelését elősegítő művészeti programok támogatása
Megvalósítás
Pályázat témája
Rövid bemutatkozás
Teljes költség
időpontja
Bődi Ildikó vagyok, textiles iparművész. 2019.
áprilisában meghívást kaptam Marokkóba "Az oktatás,
kultúra, a művészetek a BÉKE jegyében" c. nemzetközi
Békefesztiválra. Magyarországot és Európát egyedül én
képviselem! Önálló kiállítással mutatkozom be, és egy
nyilvános workshoppal, ahol zenére fogok festeni egy
marokkói festőművésszel. Alternatív programban textil
és póló festést tanítok marokkói fiataloknak. 12+1
ismert dalt illusztráltam a békéről, a szeretetről, hitről, a
reményről magyar, és különböző nemzetek dalaiból.
Egyedi textilfestési technikával, készítettem a képeket,
melyet én kísérleteztem. ki. Pályázatom témája az
előmunkálatokról, a részvételről és a fesztivál utáni
kulturális, művészeti lehetőségekről szól. ( kiállítások,
előadások, textilfestés, gondolatok, esetleg egy
Magyaroszágon szervezett békefesztiválról...).

1.

Bődi Ildikó

Textiles iparművész, egyéni pályázó vagyok. Marokkóban, Safi
városában meghívást kaptam egy Nemzetközi Békefesztiválra,
ahol önálló tárlaton mutatom be a Béke jegyében készült 12+1 2019.01.01. alkotásomat. (Békedalok illusztrációi- textil, és workshop, 2019.12.31.
zenére festés nyilvánosan, textilfestés fiataloknak.) Egyedül
képviselem magyar hazámat és Európát.

500 000

2.

A Debreceni Népi Együttes 1950-ben alakult Dr. Béres András
vezetésével, és azóta folyamatosan működik. Városunk egyik
Debreceni
Népi
Debreceni Népi Együttes Törökország Isztambul legnagyobb hagyománnyal rendelkező néptáncos közössége. A
Együttes Dr. Béres
2019.07.01. városában Nemzetközi Néptánc Fesztiválon való DNE támogatására, működtetésére létrejött egyesületünk 2000
András
Néptánc
2019.08.31.
részvétele.
óta dolgozik kulturális területen. Célunk olyan hagyományőrző
Egylete
közösségek működtetése, melyek a népművészet általános és
helyi értékeit kutatják, őrzik és adják tovább.

1 770 000

3.

Debreceni Tamásné

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán több, mint 22 éves
múlttal rendelkező Konzervatórium Galériában a zene és
képzőművészet, mint a kultúra testvérmúzsái együttesen hatnak
a térség érdeklődő közönsége felé. Az ország különböző
A Konzervatórium Galéria 2019. évi programja. Zene és
tájegységei kulturális értékei bemutatását céloztuk meg, amelyet 2019.01.01. képzőművészek együttes bemutatkozása hazai és
már nemzetközi szinten is igyekezünk szélesíteni. A világ 2019.12.31.
nemzetközi szinten.
minden tájáról érkezett zene és képzőművészek bemutatását
igyekeztünk megvalósítani, több, mint 200 kiállítás megnyitón
keresztül. A képzőművészeti skála minden szegmense
bemutatásra került az eddigiek során.

1 116 100

4.

A Debreceni Hajdú Táncegyüttes 1953-ban alakult.
A Népművészet Európa díjával 1979-ben kitüntetett együttes
töretlenül ellátja Debrecen, Hajdú-Bihar megye és a keleti régió
Debrecen
és
Magyarország
kultúrájának,
néptánc kultúrája érdekében vállalt tevékenységét, amelyre e
Hajdú Táncegyüttesért hagyományának
nemzetközi
szinten
történő
2019.07.05. rangos elismerés erkölcsileg kötelezi. Szakmai kisugárzó ereje
Közhasznú Alapítvány reprezentálása, képviselete, egy törökországi CIOFF
2019.07.13.
révén, Hajdú-Bihar megye, Debrecen és a hazai néptánc
nemzetközi versenyen.
mozgalom egyik fellegvára.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes fenntartója, működtetője a
Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány.

5 934 000

Igényelt
támogatás

Aláíró
személy/Képviseli

Elérhetőség

200 000 Bődi Ildikó

4274
Hosszúpályi
Földvár z.
36.sz.

885 000 Hercz Vilmos

4030
Debrecen
Szabó Kálmán
u. 68.

500 000 Debreceni Tamás

4024
Debrecen
Rákóczi utca
58. 1/5.

1 000 000

4025
Debrecen
Hatvan u. 32.

Javasolt
támogatás

5.

Az Egyesület alapvető célkitűzése, hogy a hazai és nemzetközi
kulturális élet és közművelődés terén olyan egyedülálló, valódi
művészi értékeket érthető nyelven megfogalmazó és a közönség
felé kommunikáló kortárs csoportot hozzon létre és
működtessen, amely a létrehozott produkcióit az ország
területén és a határon túl élő magyarsághoz eljuttatva a
közönség és a magyar művészet kapcsolatát erősíti, a magyar
Kortárs Könnyűzenei A debreceni Ölveti Blues Band zenekar Fieberbrunn-i és
2019.05.31. kultúra kiemelkedő klasszikus és kortárs alkotóinak, és
Egyesület
30. éves jubileumi koncertjének megvalósítása.
2019.12.31.
műveinek ismertségét, népszerűségét növeli. E cél érdekében
felkutatja, összefogja és segíti azon hazai és nemzetközi
színtéren működő magyar előadóművészek és alkotók munkáját
és népszerűsítését, akik az Egyesület által képviselt művészeti
irányvonalhoz és értékrendhez szervesen kapcsolódni képesek,
hogy szellemi termékük minél nagyobb közönséghez, megfelelő
minőségben juthasson el.

572 000

6.

Középés
Keleteurópai
Zsidó
Hitközségek
és
Szervezetek Egyesülete

A Debreceni Zsidó Hitközség közel két évszázados
működése alatt vallásilag és kulturális szempontból is
meghatározó, miközben arra törekedett, hogy
folyamatos jó kapcsolatot ápoljon határon innen és
határon túli hitközségekkel. 1870-es évektől 1950-ig a
magyarországi zsidóság harmadik tagozatának a Status
Quo Ante Hitközségek szervezetének központja
Debrecen volt. Ez a szellemiség azt sugallta, hogy a
vallási előírások megtartásán túlmenően arra törekedtek,
hogy
a
közösségek
nyitottak
legyenek.
E
kapcsolatrendszer szervezeti formát öltött huszonegy
évvel ezelőtt. A konferencia minden évben más-más
A szervezet a Debreceni Zsidó Hitközség kezdeményezésére jött
téma köré csoportosul, az éppen aktuális zsidó vallás
létre. A szövetség létrejötte egyedülálló és hiánypótló
kérdések megvitatására. A résztvevő hitközségek
kezdeményezés a Közép- és Kelet-európai zsidóság 2019.01.01. feladata többek között a kapcsolatok fejlesztése, oktatási
történetében, mely vallási, kulturális és társadalmi területen 2019.12.31.
módszerek kicserélése, klubok működése, közös
kívánja támogatni a szervezet tagjait és ápolni a zsidó
kiadványok, közös projektek. A tanácskozások sikerét
hagyományokat.
mutatja, hogy évről évre növekszik a résztvevők száma.
A konferencián a közösségek fiataljai számára - sajátos
problémáik megvitatása végett - külön szekció működik.
A háromnapos rendezvény keretében megtartásra kerülő
nívós tudományos előadások ezt a fórumot Európán
kívül is ismertté tették, s ma már e rendezvényeken az
USA-ból, Izraelből, Kanadából is részt vesznek
érdeklődők.
A rendezvénysorozatot a magyarországi egyházak
vezetői is rendszeresen személyes jelenlétükkel tisztelik
meg. Debrecen Városa évről évre segíti a rendezvény
megvalósítását és az eseményen képviselteti magát.

1 150 000

7.

Más-Mozaik
Szociokulturális
Egyesület

Határtalan Más-7

A szervezet már több mint 25 éve fenntartója az első
Rocksulinak Magyarországon. Több ez mint egy "iskola", a 2019.09.08. Rocksuli egy lehetőség a fiataloknak, hogy legyen egy közösségi 2019.09.12.
terük a szabadidő hasznos, de hangulatos eltöltésére.

450 000

286 000 Pércsi Sándor

4026
Debrecen
Gyergyó u7
X/61

575 000 Zámbori Edith

4025
Debrecen
Bajcsy Zs. u.
26 sz.

150 000 Vincze Béla

4024
Debrecen Piac
u. 28/b. II/43.

8.

Terv szerint a kórus 2019 július 1. vagy 2. hétvégéjén
(július 4-14. közötti időszakban) utazna Erdélybe 25
fővel, ahol 4 napos körút keretében több vallásos témájú
templomi koncertet adna. Tervezett helyszínek
Monteverdi Kulturális
Toroczkó, Nagyenyed, Gyulafehérvár.
Egyesület
Részvétel az egyeztetett egyházi gyülekezeti alkalmakon
a Debreceni Egyetem Monteverdi Énekkar egyházi
műsorával és a szólisták (Takács Ildikó, Tornyi Blanka)
előadásával.

A DE Monteverdi Énekkar jogelődjét 1962-ben alapította
Potyók Balázs karnagy Egyetemi Énekkar néven. 1982-ben lett
Debreceni Monteverdi Énekkar és 2000-ben az integráció
évében vette fel a DE Monteverdi Énekkar nevet. Tagjai
egyetemi hallgatók, oktatók és énekelni szerető értelmiségiek,
mintegy 25-30 fő. A hallgatók értelmiségi modulként 2 kreditért
felvetik tantárgyként az énekkarban való éneklést. A
próbatermet heti két alkalommal a DE biztosítja. Évente 10-15
2019.03.04. egyházi és világi fellépés van, nyaranként külföldi utakat is
2019.07.31.
szervezünk, ami mindig sikeres és örömteli mindenki számára.
A legutóbbi 3 évben Erdély különböző városaiban énekeltünk
hangversenyeken.
Az énekkar repertoárja a reneszánsztól a XX. századi modern
művekig terjed ki, beleértve a spirituálékat, a musical- és
filmzene részleteket is. Az énekkar karnagyai: Pazár István és
Takács Ildikó, elnöke Dr. Víg Attila, titkára pedig Lakfalvi
Géza.

649 250

9.

A Piruett Tánc Stúdió 2007-ben alakult, melynek
székhelye Debrecen. A szervezet megalakulásakor célul
tűztük ki a gyermeknevelést, oktatást, a kulturális
tevékenység szélesítését és színesítését a tánc területén.
Ezen cél elérése érdekében évről-évre egyre több
gyerekkel foglalkozunk, nemcsak Debrecenben, de
egész Hajdú-Bihar megyében. Már egészen kicsi kortól
oktatunk gyerekeket. 2019-ben már számos versenyt
tudhatunk a hátunk mögött, azonban még egy hatalmas
megmérettetés vár növendékeinkre. 2019.05.22. 2019.05.26. között Horvátország, Pula településen
rendezik meg az IDF (International Dance Federation)
Világbajnokságot, melyen 50 versenyzővel veszünk
részt,
képviseljük
Magyarországot,
Debrecent.
Szervezetünk és növendékeink számára hatalmas
elismerés, mivel 17 különböző országgal méretik meg
tánctudásukat. A verseny nagy költséggel jár a gyerekek
és szüleik számára, ezért bízunk pályázatunk sikeres
elbírálásában.

A 2007-ben megalakuló debreceni székhelyű egyesület a
modern és show tánc területén végez oktatást. Óvodás korban a
rendszeres edzések mellett biztosítjuk a fellépési lehetőségeket
is, ezzel felkészítve a gyerekeket az általános iskolában kezdődő
versenyeken való részvételre. A város által szervezett óvodai és
iskolai bálokon, fesztiválokon, ifjúsági rendezvényeken vesznek
részt óvodásaink, gyermek, junior és felnőtt csoportjaink
egyaránt. Képzésünk a balett, a moderntánc, a ritmikus
2019.03.03. gimnasztika, a szertorna mellett, a társastánc, a disco, a kortárs
2019.07.31.
modern tánc és a hiphop elemeivel is bővül az edzőtáborokban.
Az egyesület összesen 41 nemzetközi dobogós helyezéssel
büszkélkedhet, 9 világbajnoki arany, 14 VB ezüst és 3 VB
bronz, emellett Világkupa és Európa bajnoki címek
tulajdonosai. Az egyesület vezetője Simonyi Kitty, Sporttáncok
mestere és 4x nívódíjas táncpedagógus. A 2016., 2017. és 2018.
az "Év koreográfusa" díj és a "Legeredményesebb tánciskola"
díj tulajdonosa.

2 711 000

1 000 000 Simonyi Kitty

4225
Debrecen
Alsójózsai
utca 20.

A Sol Oriens Kórus 1990-ben alakult Debrecenben olyan önálló
Sol Oriens az Amatőr
A Sol Oriens kórus 2019. évi működése, szakmai együttesként, melynek hátterében semmilyen intézmény nem 2019.01.01. 10. Kórusmozgalomért
feladatai és célkitűzései
állt. Az alapítvány a Sol Oriens Kórus tevékenységének 2019.12.31.
Alapítvány
elősegítésére jött létre.
Összesen

1 900 000

900 000 Bánhalmi Sára

4034
Debrecen
Táltos u. 5

Piruett Tánc Stúdió

16 752 350

324 625 dr. Víg Attila

5 820 625

4033
Debrecen Vak
Bottyán u. 58

