Szuppán Irén Művészeti Alapítvány közhasznú tevékenység
beszámolója 2017 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, rendezvényeken való
részvételekhez. A szervezet minden évben egyéni és csoportos szereplési
lehetőségeket is biztosít számukra. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a nevelésoktatás, 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.

A 2017-es évben a NEA és EMMI által kiírt és elnyert szakmai pályázat segítségével a
„Szerdai kis élményzene” programunkat is támogatta, sőt így nyílt lehetőség az
Adventi ünnepi koncert megrendezésére Fóton a Művelődési Házban.
Hangversenyek időpontjai:
2017. 02.22
2017.04.26
2017. május 17.
2017.10.25.
2017. december 08. Fót- Szerdai kis élményzene Adventi Hangversenye
2017. december 13.
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 októberig keddi,
majd a 2017/2018-as tanévben hétfői napokon kerültek megrendezésre. Hangvarázs
koncertek az év során két alkalommal zajlottak nagy érdeklődéssel az intézményben,
illetve a hangvarázs nyilvános foglakozásokat is két alkalommal vehették igénybe a
látogatók. A 2017.11.17. Hangvarázs koncert, illetve a 2017. 05.05. megrendezésre
kerülő nyilvános Kokas foglalkozásunkat Az EMMI és a NEA is támogatta sikeresen
elnyert szakmai pályázatunk által.
Szintén a pályázat segítségével országos szintű KOKAS szakmai napot szerveztünk
2017.10.21.-én Fóton a Művelődési Házba zenepedagógusok számára „A Kokas
Pedagógia Sokszínűsége” címmel. Az egész napos szakmai képzésen 50 tanár vett
részt, még határon kívülről is érkeztek a programunkra pedagógusok.

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. A zenekarok számára rendszeres fellépési
lehetőséget biztosít az alapítvány Dunakeszin és más környező településen is.

A Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar fellépései a 2017-es évben:
- A Tavasz Nőikar és a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar közös hangversenye
Budapesten a Nádor teremben 2017.04.01.
- Tánc Világnapja alkalmából megrendezett ünnepi koncert 2017.04.17. Dunakeszi
Művelődési Ház
- Június 21. Budapest Magyar Nemzeti Múzeum Duna-Lime konferenciájára hivatalos
meghívást kapott a zenekar, melyen igen nagy sikerrel szerepelt
- A NEA és az EMMI által kiírt és elnyert szakmai pályázat segítségével a zenekar
tagjai a Velencei –tónál zenei táborban vehettek részt 2017.07.31.- 2017.08.04. között.
- 2017.10.02. “Zene világnapja” ifjúsági Hangversenysorozatunk első
hangversenye a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium összes tanulója számára. Az
ünnepi koncert műsorközlője Zelinka Tamás volt.
- 2017.12.08. Adventi Hangverseny a fóti Művelődési Házban ( Pályázat által
támogatott rendezvény )
- 2017.12.09 A Dunakeszi Koncertfúvósokkal közös Adventi koncertet adott az
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar a Művelődési Házban
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
zenekarainkkal közös produkcióban is több alkalommal felléptek rendezvényeinken.
Fellépéseik:
- 2017. 05.17. „Szerdai Kis Élményzene” koncert sorozat Gála hangversenye
- 2017. 06.24. Balatonszárszó – Nemzetközi Kórus Találkozó. Közös fellépés a kínai
Csillag Gyermekkórussal (művészeti vezető: Zhang Gouzhi)

-

2017. 07. 21-22. Nemzetközi Kórusfesztivál Százhalombatta. Közös fellépés a
kínai Csillag Gyermekkórussal (művészeti vezető: Zhang Gouzhi)

-

2017. 12. 08 „Szerdai Kis Élményzene” koncertsorozat ünnepi rendezvénye:
Adventi Hangverseny a fóti Művelődési Házban (Pályázat által támogatott
rendezvény)

Oktatás:
2016. Októbertől a következő területeken hirdettük meg az alapítvány keretein belüli
hangszeroktatást: gitár, zongora, hegedű, szolfézs, furulya, ütő, eurythmia, néptánc.
Ezek közül a 2017/2018-as tanévben 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:
Továbbra is a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Posta utcai intézetének
számára használati lehetőséget biztosítunk az alapítvány hangversenyzongorájának
használatára, 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
egy pianínót és egy elektromos zongorát tudtunk biztosítani gyakorlás céljából, melyet
a családok rendelkezésére bocsájtottunk.
Mestergitárunkat ingyenesen használatra bocsájtottuk fiatal tehetségek számára.
A Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskolájának Könyvtárában szintén használatra
bocsájtottunk egy pianínót. Az iskolákban elhelyezett hangszerek karbantartási
költségeit továbbra is az alapítvány vállalta. A NEA és az EMMI által kiírt és elnyert
szakmai pályázat segítségével a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai számára
2017. 10.13-án új Samsung Hifitornyot vásároltunk, mely a minőségi szakmai munkát
segíti majd. A beruházás az NKA-U-17-SZ-1608 számú pályázati pénzből valósult
meg.

A művészeti iskola gitárzenekara számára húrkészleteket vásároltunk, illetve a
hegedűsöket is így támogattuk. Szintén az iskola elméleti oktatását segítettük az
alapítvány által vásárolt Bluetooth csatlakozóval, mely segítségével megkönnyítettük
az órákra szükséges zenei anyagok elérését. Mind a húrkészletet mind pedig a
bluetuth csatlakozót 2017.12.05-én vásároltuk az NKA-U-17-SZ-1608 számú
pályázati pénzből.
Versenyek:
2017.05.12. XII. Kodály Zoltán Országos Szolfézs és Népdaléneklési versenyen a
művészeti iskolából induló 3 növendék és két tanár étkezési költségeit az alapítvány
magára vállalta.
Dunakeszi városban Martikán Erika vezetésével működő színjátszó csoport egész estés
„Holle anyó” előadását anyagi segítséggel támogattuk az elnyert pályázati keretéből.
Maga a bemutató csak a következő naptári évben kerül bemutatásra. (2018. március
27-28-án kerül)
Az EMMI és a NEA által támogatott szakmai pályázat programjairól részletes
beszámolót az alapítvány honlapján www.szuppanirenma.hu oldalon olvashatnak.

Dunakeszi, 2018. Június 15.
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