Szuppán Irén Művészeti Alapítvány közhasznú tevékenység
beszámolója 2016 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.
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 Művészeti Iskola tehetséges növendékei mutathatták be
hangszeres 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, az év végi
záró gála hangversenyen pedig a legaktívabbak közül értékes tárgyjutalmakat
sorsoltunk ki.
A koncertsorozat látogatottsága érezhetően növekedett, már egy-egy osztály,
osztály programnak is választotta ezt a lehetőséget., illetve nagy örömünkre a
szülők is szívesen csatlakoztak programsorozatunkhoz.
Helyszín: Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Aulája, illetve a 2016-os
tanévtől az általános iskola Posta utcai épületének aulája.
Időpontok:
- 2016. 02.24.
- 2016. 04.27.
- 2016. 05.25 Gála
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- 2016. 10. 26.
- 2016. 12. 14. Adventi koncert
Az alapítvány által működtetett Kokas foglalkozásaink és koncertjeink
segítséget nyújtanak azokra a problémákra, amelyekkel a magyar nevelés-oktatás
rendszerében jelenleg igen sok óvodás, kisiskolás gyermek küzd ( pl.
beilleszkedési problémák, az önbizalom hiánya, gátlások, hiperaktivitás ). A
Kokas foglalkozások október hónaptól minden kedden 17.00.-17. 45. óra között
kerültek megrendezésre, Hangvarázs koncertek az év során két alkalommal
zajlottak nagy érdeklődéssel az intézményben ( 2016. májusában és 2016.
novemberében ) , illetve a hangvarázs nyilvános foglakozásokat is két alkalommal
vehették igénybe a látogatók.
Jótékonysági koncert:
2016. március 19-én alapítványunk a Dunakeszi József Attila Művelődési
Központban Jótékonysági hangversenyt rendezett. A koncerten felléptek a
nagysikerű Virtuózok című TV műsor versenyzői: a verseny kiemelt győztese és
különdíjasa Lugosi Dániel Ali- klarinét, a középdöntős Puporka Jenő- nagybőgő
és az elődöntős Fellegi Dávid- gitár. További fellépők: a Városi Duna Gyöngye
Néptáncegyüttes, Hoványné Martikán Erika színjátszó tagozatos növendékei és a
Szuppán Irén Művészeti Alapítvány által támogatott művészeti csoportok:
Ifjúsági
Szimfonikus
Zenekar,
Kamarazenekar
és Gyermekkórus.
Rendezvényünket igen nagy sikerrel és telt házas közönség létszámmal zártuk.
Zenekaraink, csoportjaink:
Szervezetünk 2015-től felvállalta a művészeti iskola kiváló növendékeiből álló
Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar működtetését. A zenekari órákat heti
egy alkalommal vehetik igénybe a zeneiskola tanulói teljesen ingyenesen. A
szimfonikus zenekaron felül a növendékekből vonószenekar is alakult, mely
csoport szintén rendszeresen vesz részt a koncerteken.
Gyermekkórus:
Szervezetünk 2015-től vállalta át a Gyermekkórus működtetését, mely művészeti
csoport korábban (2009-től) a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI keretei között
működött. A gyermekkórus tagjai részben a művészeti iskola növendékei, részben
a város egyéb iskoláinak tanulói.
Célunk, hogy olyan gyerekek számára is hozzáférhetővé tegyük a kóruséneklést,
akiknek erre más lehetőségük nincsen, ezen túl pedig a fiataloknak értékes
közösségteremtő lehetőséget is teremteni. A Szuppán Irén Gyermekkórus
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zenekarainkkal közös
rendezvényeinken.

produkcióban

is

több

alkalommal

felléptek

2016-os zenekaraink és kórusunk fellépései:
2016. 03.19. Jótékonysági koncert, fellépők: szimfonikus zenekar, vonószenekar,
kórus
2016.05.04. Star Wars világnap- Dunakeszi Főterén- fellépők: Szimfonikus
zenekar
2016.05.21. Körforgalmi koncert Dunakeszin- fellépők: szimfonikus zenekar
2016.05.25. Élményzene gála –fellépők: szimfonikus zenekar, kórus, kamara,
vonószenekar
2016.11.26. Adventi koncert a Dunakeszi József Attila Művelődési Házban
fellépők: szimfonikus-, és vonószenekar, kórus
2016.12.14. Fóti Művelődési Ház koncert fellépők: vonós zenekar és klarinét
kamara együttes
2016. 12.15. Templomi Belvárosi Szt. Anna templom- fellépő: vonószenekar
Oktatás:
2016. Októbertől a következő területeken hirdettük meg az alapítvány keretein
belüli hangszeroktatást: gitár, zongora, hegedű, szolfézs, furulya, ütő, eurythmia,
néptánc. Ezek közül jelenleg a következő oktatást sikerült elindítanunk: gitár,
zongora, hegedű, szolfézs.
Célunk a művészeti iskolába felvételt nem nyert gyerekeknek is lehetőséget adni,
hogy kipróbálják választott hangszereiket, illetve azoknak a gyerekeknek, akik
még csak érdeklődnek a zenetanulás iránt, de iskolai keretek között komolyabban
nem szeretnének foglalkozni vele. Az oktatás során befolyó bevételekkel az
alapítványt működését támogatjuk.
Támogatások:
Idén októberben a Széchenyi István Általános Iskola Posta utcai épületébe
szállítottunk egy hangversenyzongorát, mellyel segítettük az általános iskola
zenei életének fellendülését, illetve az alapítvány számára új helyszínt
teremtettünk hangversenyek rendezésére.
A művészeti iskola rászoruló és kiemelkedően tehetséges növendékei számára
idén két pianínót tudtunk biztosítani gyakorlás céljából, melyet a családok
rendelkezésére bocsájtottunk.
Dunakeszi, 2017. Június 10.

Radnainé Puer Judit
elnök
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