Szuppán Irén Művészeti Alapítvány közhasznú tevékenység
beszámolója 2015 év

A Szuppán Irén Művészeti Alapítvány célja a tehetséges, illetve hátrányos
helyzetű tanulók támogatása és segítése. Lehetőséget teremtünk számukra
nemzetközi, országos és regionális versenyeken, fesztiválokon, kurzusokon való
részvételhez. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a nevelés-oktatás,
képességfejlesztés és tehetséggondozás eszközeivel kultúra és művészetkedvelő,
illetve támogató fiatalokat neveljünk. Hozzájárul alapítványunk tevékenysége
városunk és a térség kulturális életének gazdagításához, illetve támogat minden
olyan kezdeményezést, amely ezt hivatott szolgálni. Kiemelt feladatának tekinti
a hagyományőrzést, a tehetséggondozást, a személyiségfejlesztést és a
művészeti nevelést. 2015-ben alapítványunk céljainak megfelelően támogatta az
iskola hagyományos rendezvényeit, hogy azok minél színvonalasabban
kerüljenek megrendezésre, valamint támogatta az esélyegyenlőséget és a
tehetséggondozást segítő programokat is.
Az alapítvány által működtetett Kokas foglalkozásaink és koncertjeink
segítséget nyújtanak azokra a problémákra, amelyekkel a magyar nevelésoktatás rendszerében jelenleg igen sok óvodás, kisiskolás gyermek küzd ( pl.
beilleszkedési problémák, az önbizalom hiánya, gátlások, hiperaktivitás ). A
Kokas foglalkozások október hónaptól minden kedden 17.35.-18.20. óra között
kerültek megrendezésre, hangvarázs koncertek az év során négy alkalommal
zajlottak az intézményben, illetve a hangvarázs nyilvános foglakozásokat is két
alkalommal vehették igénybe a látogatók.
2015 januárjában az alapítvány segítségével láttuk vendégül az Országos
Gitárverseny területi válogatójára érkezett növendékeket, kollégákat és
vendégeket.

Hagyományos rendezvényeink
„Szerdai kis élményzene” : A 2014-15-ös tanévben a Dunakeszi Széchenyi
István Általános Iskolával közös szervezésben, de alapítványunk támogatásával
útjára indítottunk egy olyan interaktív hangverseny sorozatot, melyen a
Dunakeszi Farkas Ferenc AMI tehetséges növendékei mutathatták be hangszeres
1

tudásukat. A hangverseny sorozat alapvető célja, hogy azokhoz a gyerekekhez is
eljuttassuk az igényes, élő klasszikus zene szépségét, akiknek egyéb lehetőségük
nem adatik erre. Ezáltal fejlődik személyiségük, a fiatal zenész kortársaik
példája, szorgalma, kitartása pedig számukra is ösztönzően hat. Nagyobb
eséllyel válnak így zeneszerető, hangverseny látogató, ezzel értékesebb életet
élő felnőttekké. A gyerekek mellett művész tanár kollégáink és művészeti
csoportjaink is megmutatkoztak egy-egy hangverseny erejéig. A koncert
látogatás motiválása céljából egy bérleti füzetbe pecséteket kaptak a gyerekek, a
tanév végi záró gála hangversenyen pedig a legaktívabb hangverseny látogatók
között értékes tárgyjutalmakat sorsoltunk ki. A rendezvény sorozat legnagyobb
érdeklődési száma kb. 60 fő volt.
A 2015-16-os tanévben az előző év tapasztalataiból kiindulva, miszerint a
koncertek havonkénti gyakorisága sűrűnek bizonyult mind szervezésben, mind
pedig a közönség számára, már kéthavonta került megszervezésre a program. A
koncertsorozat látogatottsága érezhetően növekedett, már egy-egy osztály,
osztály programnak is választotta ezt a lehetőséget.
Helyszín: Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Aulája
Időpontok: 2015: Minden második hónap utolsó szerdája, 18.00 órai kezdettel
2015. március 31-én került megrendezésre a zeneiskolában a Házi
szolfézsverseny. Szokásunkhoz híven az ajándékok megvásárlásához
nyújtottunk anyagi támogatást.
Hagyományainkhoz szorosan hozzátartozik az áprilisban lezajló iskola Gála
hangverseny, mely rendezvényre a József Attila Művelődési Központban került
sor. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékeinek közreműködésével
mutatkoztak be művészeti csoportjaink, néptánc, balett, musical tánc, vonós-,
fúvós-, gitár zenekaraink, Szimfonikus zenekarunk és Gyermekkórusunk, ütő
együttesünk, színjátszósaink és kiállítás keretében képzőművész szakon tanuló
diákjaink.
Májusban ismét megrendezésre került az alapítvány támogatásával a "Családi
Nap" amelynek keretében szülők és gyerekek jó hangulatban, kötetlenül
ismerkedhettek a zeneművészet, táncművészet, színművészet és képzőművészet
műhely titkaival. Kipróbálhatták a hangszereket, elsajátíthatták a néptánc kezdő
lépéseit, rajzolhattak, festhettek, szőhettek, miközben a hangversenyteremben
interaktív előadásban hallgathattak zeneműveket.
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Az esélyegyenlőség és tehetséggondozás segítése érdekében szervezetünk
egész évben támogatta a 40 fős szimfonikus zenekar rendezvényeit, szerepléseit:
-

2015. Október 1. Zenei Világnap – Közös koncert a Tavasz Nőikarral a
Pólus Centerben
2015. „Szerdai élményzene” koncertsorozat hangversenyei
2015. Május: Molier: A képzelt beteg c. színelőadáson való
közreműködés
2015. December: Közös Adventi-koncert a Városi Koncertfúvósokkal–
városi szintű rendezvény
2015. December: Közös Adventi koncert a Tavasz Nőikarral Budapesten
a Belvárosi Szent Mihály

Az idei évben kiemelt feladata volt az alapítványnak a tehetséggondozó
műhelyek támogatása ezért az iskola alapítványunkkal közösen a művészeti
ágak „közös gondolkodása” eredményeként olyan produkciót hozott létre,
melyben mind a négy művészeti ág növendékei részt vettek. Molier:A Képzelt
beteg c. művének egész estés két felvonásos színpadi művét mutatták be
tanítványaink óriási sikerrel. A három estén át látható előadás a József Attila
Művelődési Központban került megrendezésre, melyen az általános iskolák
felső tagozatos diákjai is nagy létszámban vettek részt, mint közönség. Az
alapítvány az előadás technikai költségeinek finanszírozását vállalta.
Alapítványunk idén is odaítélte egy kiemelkedően tehetséges növendékünk
Farkasházi Anna számára a Farkas Ferenc Díjat, amely ötvös-szobrász által
készített, Farkas Ferencet ábrázoló bronzérem.
Ebben az évben pályázaton 250.000 Ft-t nyert az alapítvány, melyet
számítógépre és annak tartozékaira, illetve irodaeszközökre és ütő hangszerekre
költöttünk a Művészeti Iskola számára.
A Farkas Ferenc Zongoraversenyre 600.000 Ft-t sikerült elnyernünk, melyet
a zongoraverseny költségeire ( zsűri díjazása, protokoll ) fordítottunk.
Eszközvásárlás: A „Muzsika hídja” nemzetközi hangszeres versenyen részt vett
Bán Tamás növendékünk, akit basszusklarinét szorító vásárlásával segítettünk.
Hangrudak vásárlásával segítettük a szolfézs tanszak munkáját.

Radnainé Puer Judit
elnök

Dunakeszi, 2016. Június 8.
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