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2009. október 28án A kommunikáció szerepe azegészségfejlesztésben címmel rendezett konferenciát aBácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadóés Szolgáltató Intézet és az Egészségporta Egyesület aKözművelődési Intézetben, Kecskeméten.Az, hogy az Egészségfejlesztés és közművelődéscímű konferenciasorozat idei állomásán igen fontos ésnagy érdeklődésre számot tartó témát érintettünk, ajelentkezők nagy számából azonnal látszott.
A konferencia előtt és után a résztvevőkneklehetőségük volt rizikószűréseken (vércukorszint,vérnyomás, koleszterinszint, testzsírszázalékmérés)valamint stresszszűrésen is részt venni. A rizikószűréseketa Kecskeméti Megyei Kórház két munkatársa, Dr. ErdélyiZsuzsanna főorvosnő és Lantosné Tímea szakápolóbonyolította le.A stresszszűrést Dr. Szalay Katalin az Anolis BTügyvezetője, valamint Bényei Béla az Iránytű MérnökiIroda vezetője végezték.
A konferencia nyitó előadását Imre Károly, aBácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének igazgatójatartotta Társadalmi tőke és kommunikáció címmel. Amédia szerepéről az egészségfejlesztésben, egészségeséletmódra nevelésben Schirilla György természetgyógyász,egészséges életmódtanácsadó, a Gong Rádió munkatársabeszélt. A délelőtti programot Dr. Hanusz Klára,gyermekorvos, az Egészségporta Egyesület elnökénekNépegészségügy és kommunikáció a gyakorlatban címűelőadása zárta.Délben egészséges ebédet fogyaszthattak arésztvevők a Gedeon Tanya, a Rendek Ökogazdaság ésTanyamúzeum, a Napsugár BioABC és Teázó valamint aJonadrink KFT közreműködésével.Az ízletes ebéd után Rendek Lászlóné, a RendekÖkogazdaság és Tanyamúzeum vezetője beszélt a SlowFood  Komótos étkezés mozgalomról, majd Dr. SzalayKatalin, az Anolis BT ügyvezetője Stressz az életünkben stresszkezelési technikák című előadása zárta a programot.
A konferenciát eredetileg közművelődésiszakembereknek hirdettük meg, de a téma fontosságát ésnépszerűségét jelzi, hogy települési vezetők, könyvtárosokés népművészek is szép számban megjelentek arendezvényen. A konferencia szüneteiben lehetőség nyílt azelőadókkal való személyes beszélgetésre,kapcsolatépítésre. Több előadó is kapott meghívást amegye több településére is előadások megtartására,valamint többen jelezték, hogy hasonló rendezvénytszívesen látnának vidéki helyszeneken is.

Közkincs Kerekasztal 2009. december 1.Ágasegyháza
A Közkincs Kerekasztal következő ülésére 2009.december 1én 9.00kor kezdődik Ágasegyházán a SzéchenyiAMK Faluházában.A szakmai programban a Kistérségi KulturálisStratégia operatív programjainak megbeszélésére kerül sor, majda résztvevők megismerkedhetnek Ágasegyháza helyi értékeivel.A Kerekasztal ülésére jelentkezni Kullai Anikónállehet a 76/481320as telefonszámon vagy azugyfelszolgalat@bacskultura. koznet. hu email címen.

Tervezett program:9.0011.30: Szakmai program (kulturális stratégia operatívprogramjainak megbeszélése)11.3012.30: Ebéd a Gondozási Központban12.3013.00: A református és a katolikus templom megtekintése.13.0015.00: Kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Park területén.Rossz idő esetén csapatépítő programok a Sportcsarnokban.



XIV. évfolyam, 187. szám, november2

Jó gyakorlatok

Szilágyi Áron, menedzser, zenész
Ha jól olvastam, az egyik honlapotokon, a Doromb Egyesületelnöke vagy.
Pontosítok, létezik Kecskeméten az Eurokult NemzetköziKulturális Egyesület, amelynek én vagyok az elnöke, és van egynagy nemzetközi szervezet, mely a Nemzetközi Dorombszövetségnévre hallgat, annak elnökségi tagja vagyok. Ez utóbbi egy svájciszékhelyű egyesület.
Miről szól az Eurokult, mit ad hozzá a munkátokhoz?
Az egyesület célja, hogy olyan multikulturális rendezvényeketvalósítson meg, amelyek bemutatják a magyar kultúrasokszínűségét külföldön. A konkrét munkát tekintve koncerteket,kiállításokat, utakat szervezünk. Valamint olyan kecskemétifesztiválokat, koncerteket, rendezvényeket szervezzünk, amelyekaz adott művészeti ág jeles külföldi képviselőit mutatja be, azokatakiket nem lehet egyébként elérni. Sok esetben olyan mértékbenperiférián lévő alkotókról, előadókról van szó, akikre más nemfókuszál, minket viszont érdekel. Eddig jórészt a világzenei műfajköré csoportosuló alkotókkal foglalkoztunk olyan rendezvényekkeretében, mint például a Fringe Fesztivál, Világzenei Együttlét,workshopok. Ezen túl számos koncertet szerveztünk magyarzenekaroknak külföldre. Nagyon sokféle hasonló dologgalfoglalkoztam előtte, és azt vettem észre, hogy mindezentevékenységeknek egységes háttérre van szükségük, nem beszélvea megnyíló pályázati lehetőségekről. Persze nem egyedül csinálom,vannak barátaim, akik ebben részt vesznek. Fontos az egységesfelület, egységes kommunikáció amivel meg tudunk jelenni.
Emögött milyen értékválasztás, ízlés áll? Gondolva arra, amitmondtál, hogy periférián lévő alkotóknak szerveztek lehetőségeket?
Teljesen szubjektív módon, a mi értékítéletünknek megfelelőmódon választunk, részben az ismeretségi körből. Persze, ha azember régebb óta a szakmában dolgozik, majd' mindenkit ismer.Engem nagyon érdekelnek az olyan zenekarok, akik a saját hazájukkultúráját mai modern zenébe ültetik át. Ilyen zenekarokatelőszeretettel hívtunk például Írországból, Szicíliából, Írországból,Szerbiából. (Pl: Ipercussonici, Yurodni, Paniks). Természetesenmég a Navrang és Airtist zenekarok külföldi fellépéseit szervezzük.
Mondtad, hogy szereted azt, ha a egyegy népzene modernformában, azt áthatva él tovább...
Továbbélnek saját magukban is, tisztán önmagában is. Mi nemfolytatjuk a népzenei hagyományt, inkább azt mondanám, hogy azinspirál minket. Konkrét népzenei dallamokat nagyon ritkándolgozunk fel, de az egész táncház élmény, ezek a hangszerek,

ezek a motívumok segítik az új számaink megszületését. Ezekönálló alkotások. A népzenével szemben a mi zenénk nemhagyományozódik tovább.
A népzenének üzleti arculata eredendően nem volt. Manapság, havalaki zenével, népzenével foglalkozik, lemezt ad ki, annak komolyanyagi vonzatai vannak. Nektek elég komoly honlapjaitok vannak,nyilván ez is költséggel, idővel jár.
Nem 15 évesek vagyunk, így nyilván szeretnénk valamitvisszaszerezni abból a komoly ráfordított energiából, munkaórábólamit belefektettünk például most az új lemezünk elkészítésébe. Havalamibe sok energiát fektetsz, valamiképpen szeretnéd aztvisszakapni vagy a közönség, neadjisten a média szeretetében,vagy készpénzben.
Leginkább mind a háromban...
Igen, a készpénz önmagában kevés motiváció volna, pláne, ha arajongók minden koncertre hoznának egy köbméter gázt, vagy egycsomag pelenkát a gyereknek. Igazából nem erről van szó, mertebből megélni nem lehet. Arról van szó, hogy az ember értékelje asaját munkáját, a társai munkáját, amit belefektettek. Nagyon sokkoncertünk lehetne sörért. Ennél én többre értékelem, amitcsinálunk, hogy elmenjünk három korsó sörért játszani úgy, hogy azenekarból nem is iszik senki. Vannak helyzetek, amikor ezt megkell tenni. Mi is gondolkodunk azon, hogyan tudnánk alacsonyabbköltséggel elmenni koncertezni, hogy népszerűsítsük a zenekart,frekventált helyen, jó közönségnek, akiknek nincs pénzük.Dolgozunk azon, hogy jövőre az ország méginkább megismerhessea Navrang zenekar nevét és új lemezét.
Az Airtist és a Navrang is rétegzenét játszik. Aki periférián lévődolgokkal foglalkozik annak az üzleti stratégiájában is meg kell eztjelenítenie?
Aki a mainstreamben dolgozik, amögött komoly pénzek vannak,komoly menedzserek állnak a zenekarok mögé, vagy kreálnakzenekarokat. Nagyon sok pénz van arra, hogy megjelenjenek,rádióban, plakáton, vagy a tévé játssza azokat. Mivel mögöttünkcsak önnön magunk állunk, ezért saját szerény anyagieszközeinkkel egészen más úton próbáljuk a lehetőségeinketkeresni. Vannak olyan rádiócsatornák amelyek játszanak olyanzenét, mint a miénk, és olyan tévék, ahol tudjuk, hogy le fogjákadni a klipünket. Jó személyes kapcsolatra építve kialakítunk egyolyan nexust, ami nem a pénzről szól, nyilván ebből nekünk semlesznek forint millióink. De megjelenítenek, mert nekik is kell atartalom, a jó tartalom, és nekünk is kell, hogy a zenénket játsszák.Van olyan média Magyarországon amely nem csak mainstreamdolgokkal foglalkozik, ezt célozzuk meg. Hasonlóan a fesztiválokesetében is; mindegyiknek van olyan sátra, színpada, ahol mielférünk és szeretettel hívnak minket. Meg tudtunk jelenni példáula Volt magazinban, az Magyar 1esen, a Duna TVben, KlubRádióban. Azért, mert alapvetően érdekesnek tartanak. Ha aszerkesztők elunják azt a 15 nevet akikből állandóan válogatnak,akkor egy kis színesként bedobják a Navrangot, nagyon várommár, hogy az RTL Klub jelentkezzen, mert nekünk sem ártana máregy kis mainstream média. Roppant megdöbbentő, de sokkalnagyobb hozadéka van ha szerepelsz egy reggeli műsorban 5percet, mintha egy évig ugrálsz azért, hogy egy megyei vagy egyszubkulturális országos lapban megjelenj.
Egy lapban nem is hallják a zenéteket
Persze, így van. Voltam az egyik kereskedelmi adón az általamszervezett Világzenei Együttlét rendezvénye kapcsán hihetetlenreggeli 6.30as időpontban, amikor azt gondolnád, hogy senki semnézi a műsort, de rendkívül sokan látták, pedig nem fő műsoridő...Sokan esnek abba a hibába, hogy ódzkodnak a kereskedelmi

médiába való bekerüléstől. Mi ettől azért nem félünk, mert ott iscsak önmagunk leszünk, bazári majmot nem tudnak belőlünkcsinálni, mert ha megpróbálják, felállunk és elmegyünk. Viszontnagyon hatékony megjelenés. Nem kell elköltenünk 6800000 Ftot arra, hogy betegyék egy klipünket egy zenei csatornára.
A zenétek, úgy gondolom nem csak hazai érdeklődésre tarthatszámot, hiszen olyan ősi, elemi dolgokból táplálkozik, amimindenkiben ott van mélyen. Hogyan tudtok élni az újfajtainternetes médiumokkal, hogy a határokon túlra is eljusson azenétek?
Ezek az eszközök mindenki számára rendelkezésre állnak. Az ittvaló megjelenés az én feladatom volna, de eddig nem volt rá elégidőm. Nagyon sok energiát, időt igényel. November másodikfelétől indul a kampányunk, ahol az új lemezünkről fogjukterjeszteni az igét. Az Airtist esetében ez elég jól sikerült, részbenöngerjesztő volt. A Navrang esetében ez több energiát igényel,válaszolni a kommentekre, különböző blogokban elhelyezni avideókat. Az első normális profi klipünk most készült el a Cikloncímű számhoz, amit feltettünk a Youtubera. Sok olyan folyamat,amely öngerjesztőnek tűnik kezdetben nem az, kezdetben sokenergiát kell belefektetni, hogy később önmagától akkumulálódnitudjon. Jövőre szerintem jól fog menni a Navrang. Túl sok jóember tett bele sok energiát ahhoz, hogy ez valahol ne bújna ki. AzAirtist eddig is jól ment.
Úgy látom az Airtist egyszerű ötletre épül, ami emiatt is zseniális,és amit más nem is művel.
Szerintem ehhez az is szükséges, hogy három olyan ember legyena színpadon, akik a saját hangszerükben 1000 százalékosak. Amitteszünk ott, azon nem kell gondolkozni, ezért lehet ösztönzene. Hanem így volna, látszana rajtunk, látná a közönség, elveszne az avarázs, együttrezgés.
Látszik is rajtatok, hogy nagyon élvezitek a zenélést.
Igen, pláne, ha a közönség is. Nagyon egyszerűen fogalmaztukmeg a hitvallást. Ősi hangszerekkel, amelyek 10000 évvel ezelőttis ugyanígy szóltak tánczenét játszunk. Zenénkben a hangszerekeffektek nélkül, a maguk természetességében szólalnak meg, mégisolyan hatása van, mintha elektronikus zene szólna. Organikus,tiszta trance.
A felállásotok megfeleltethető egy egyszerű rockzenekarének...
Teljes mértékben, ez is volt a célunk. A didjeridoo adja a basszust,Döme a szájdobbal a ritmust. Amikor hárman együtt vagyunk,rockzenét hallgatunk, amit egyénként otthon sohasem teszek. Deez együtt működik. Az emberek szeretik ezt a hangzást: kell hogy
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A Main Bazaar ÚjDelhi egyik utcája, ahol a Navrang hotel istalálható. Az utca alapvetően egy piac, ahol sok mindent lehet kapni,a tehenek között a túristák bóklásznak. Efajta kép lebegett előttünk alemez kapcsán; egy délkelet európai poros piac képe tűnhet fel,ahol nagyon sokféle színes dolgot lehet kapni, vidám zene szól,vidámak az emberek, folyik az alku. Képzelj el egy utazót, aki egynagyon hosszú út után visszatér a Kárpátmedencébe, és mielőtthazatérne Boszniában, Mostarban beül egy kis kávézóba, egyeldugott utcácskában, fülében szól, hallgatja a zenéket, amiket azútja során összegyűjtött. Elhalad egy bosnyák lakodalom, melynekzenéje beszűrődik a fülhallgatón túlról, belekortyol a zaftos kávéba,és ez egy pillanatra visszahozza az utazás minden élményét.
Nagyon koncepcionális lemezről van szó, testvérem, SzilágyiBarnabás kezében futottak össze a szálak, aki New Yorkban él ésdolgozik, ő szerezte a zenéket, és keverte is a felvételeket. Nagyonérdekes volt a munkafolyamat, a "távmunkában" nagy segítségünkrevolt a Skype. Barnabás elküldött kb. 25 zenei ötletet, melyek közülvolt teljesen kidolgozott és kezdeti stádiumban lévő is. Ezekbőlalakult ki az a 12, ami felkerült a lemezre. A próbákat ittKecskeméten felvettük, majd visszaküldtük azokat New Yorkba,hogy Barnabás meghallgassa, véleményezze. A felvételeket Cserni"Bogi" Kálmán vezette az Origo Stúdióban. A keverőasztalon issokat alakult az anyag. Volt olyan , hogy feljátszottunk dorombbal,hegedűvel, kavallal, miegyébbel számos hangot, hogy azokból Barnia boszorkánykonyhájában (melynek neve Namaste Productions) alemez hangulatához illő különleges effekteket, atmoszférákat tudjonkikeverni. Nagyon jó volt a lemezkészítés, sokáig dolgoztunk rajta.A távolság érdekes módon nem nehezítette meg a közös munkát. Apróba folyamat végén volt egy intenzív hét a stúdióban, ahol reggel10től hajnali kettőig bent voltunk. Ezután az egészet elküldtükBarninak, aki a felvétel közben is követte a munkafolyamatot, mivelegy képernyőn, Skypeon kitettük a stúdióban, úgy, hogy rálátottmindenre,és mi is láttuk őt. Nagyon izgalmas munka volt. Sokkalegységesebb, koncepciózusabb anyag, mint az előző lemezünk, aPangea. '99ben kezdtünk el együtt zenélni, a Pangea 2005benjelent meg, és voltak rajta igen korai számok is. A Main Bazaar egyalkotó év alatt született meg, egységes folyamat végén le tudtuktenni az asztalra. A Pangea is jól sikerült, abban is volt koncepció,erő. Az új lemezen az "őserő" mellett hangsúlyos szerepet kap amelódia, a harmónia és a vidámság. Másmilyen, de folyománya azelőbbinek.A zenekar tagjai: Almási Krisztián, Drabant Béla, Fekete Inci,Lőrincz András, Oszi, Szemlér Ákos, Szilágyi Áron, SzilágyiBarnabás,További információk, zenei ízelítő: http: //navrang. hu
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Európa a polgárokért program / Civilszervezetek által kezdeményezett projektek
Pályázhatnak: nem kormányzati szervezetek, atevékenységeiket helyi, regionális, nemzeti vagy európaiszinten kifejtő jogállással (jogi személyiséggel) rendelkezőcivil társadalmi szervezetekKiíró: Európai BizottságPályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és KulturálisVégrehajtó Ügynökség (Brüsszel)
Beadási határidő: 2010. február 15.
Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokbólszármazó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinektámogatása. Különféle helyi, regionális, nemzeti vagy európaiszinten létrehozott szervezetek vehetnek részt benne. Aprojekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve azeurópai szintű együttműködés vagy koordináció révénelérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.
Támogatható tevékenységek:A különböző országokban működő civil szervezetekprojektjeinek tárgya lehet:egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikusműhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány,művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység,képzés, kiállítás stb.;vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civilszervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat,állampolgárokat stb.;közös gondolkodás: az európai értékekről, az európaipolgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket,döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében;hálózatosodás: az adott területen működő több szervezettartós hálózata.
További pályázati feltételek: a pályázónak a programban részt vevő országokvalamelyikében székhellyel kell rendelkeznie; egy projektben legalább két szervezet vesz részt kétkülönböző országból; a résztvevők legalább 40%ának a pályázatot benyújtószervezet országától eltérő, pályázatra jogosult országból kellérkeznie; egy projekt maximális időtartama 12 hónap.
A támogatás mértéke:Az "esemény jellegű" projektek esetén (konferencia,szeminárium, eszmecserék, műhelymunkák stb.) atámogatások kiszámítása átalánydíjak alapján történik. Atámogatásokat az eseményeken részt vevő személyek számaalapján számítják ki, valamint a végső termékek (kiadvány,DVD/CDROM, honlap) után egyösszegű támogatást ítélnekmeg.A nagyobbrészt nem esemény jellegű tevékenységekből állóprojektek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg azérintett program támogatható költségeinek 60%át.
Részletes pályázati felhívás és további információ:Tempus Közalapítvány: http: //www. tka. huA pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és KulturálisVégrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.További információ található még az Európai Bizottsághonlapján:
http: //ec. europa. eu/dgs/education_culture/acti
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legyen valami ritmus, valami basszus szóljon a gyomorban éslegyen valami magas. Nincs ebben túl nagy varázslat.
Sokat jártok nyugatra koncertekre, rendezvényekre. Ebből mitprofitáltok a saját rendezvények megvalósításában?
Látjuk, hogy apró ötletek mennyire fel tudnak dobni egyegyrendezvényt, látjuk, milyen zenekarokat kell meghívni és ezhogyan működhet, másrészt azt látjuk, hogy a hangtechnikábólszínpadtechnikából nem szabad sajnálni a pénzt, mert sokszorosanmegtérül. Jó nevű előadókat meg lehet fizetni, de ha rosszul szól,nem jön át az élmény.
Sok alkotó és művészember, aki az alkotásban sikeres, amikor amunkájából legalább részben meg szeretne élni, akkortanácstalanul áll, sokukban nincs meg az a gyakorlati készség,amit benned látok.
Azért, mert nem tartom magam művésznek, még zenésznek sem.
Érdekes, akit hiteles művészembernek látok, az szinte mindtiltakozik a titulus ellen.
Szerintem van aki menedzser és van aki művész. Jó esetben kétkülönálló dolog. Ez jó, mert ilyenkor az alkotónak semmivel nemkell foglalkoznia. Életemben egyszer voltam ilyen helyzetben,Japánban, ahol egy ásványvizet sem tudtam magamnak venni, mertmindent odahoztak. Csak ki kellett állni és dorombozni. Furcsaélmény volt, mert amit a Navrangban csinálok az pont az ellentéte.Zeneileg viszonylag keveset adok hozzá, a többit kiváló zenészek,illetve a testvérem Szilágyi Barnabás, aki a Navrang zeneszerzője.Azonban, hogy mi odakerüljünk, hogy felléphessünk, ki isfizessenek minket, haza is érjünk, az az én dolgom. Ezt szeretem iscsinálni, jobban is értek hozzá, mint a zenéléshez. Persze ehhezhozzátartozik az is, hogy abban bízhatsz meg igazán, amit magadvégzel el.

Szilágyi Áronnal előző beszélgetésünk a Hírlevél 2007. februári számában olvasható.

A Wireless különleges zenei élménye a természetes emberihangra épül, mely egyben mégis a mai kor elektronikávalsegített rockzenei hangzását adja vissza egy 55 percesrévülésben, lüktető ritmusban és sámántáncban. Agyomorban rezgő – Markus Meurer által megszólaltatottdidjeridoo, Szilágyi Áron lendületes pergetésekkelmegtűzdelt dorombjátéka, és Döme zseniális beatbox hangjaiegyszerre ősiek és maiak; izzó láva közt járó sámánokrévülése és mai posztmodern eksztatikus tánczeneélmény.További információ, ízelítő az albumból:
http: //airtist-music. com
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Pályázatajánló
Európa a polgárokért program / Civilszervezetek által kezdeményezett projektek

Pályázhatnak: nem kormányzati szervezetek, atevékenységeiket helyi, regionális, nemzeti vagy európaiszinten kifejtő jogállással (jogi személyiséggel) rendelkezőcivil társadalmi szervezetekKiíró: Európai BizottságPályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és KulturálisVégrehajtó Ügynökség (Brüsszel)
Beadási határidő: 2010. február 15.
Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokbólszármazó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinektámogatása. Különféle helyi, regionális, nemzeti vagy európaiszinten létrehozott szervezetek vehetnek részt benne. Aprojekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve azeurópai szintű együttműködés vagy koordináció révénelérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.
Támogatható tevékenységek:A különböző országokban működő civil szervezetekprojektjeinek tárgya lehet:egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikusműhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány,művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység,képzés, kiállítás stb.;vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civilszervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat,állampolgárokat stb.;közös gondolkodás: az európai értékekről, az európaipolgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket,döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében;hálózatosodás: az adott területen működő több szervezettartós hálózata.
További pályázati feltételek: a pályázónak a programban részt vevő országokvalamelyikében székhellyel kell rendelkeznie; egy projektben legalább két szervezet vesz részt kétkülönböző országból; a résztvevők legalább 40%ának a pályázatot benyújtószervezet országától eltérő, pályázatra jogosult országból kellérkeznie; egy projekt maximális időtartama 12 hónap.
A támogatás mértéke:Az "esemény jellegű" projektek esetén (konferencia,szeminárium, eszmecserék, műhelymunkák stb.) atámogatások kiszámítása átalánydíjak alapján történik. Atámogatásokat az eseményeken részt vevő személyek számaalapján számítják ki, valamint a végső termékek (kiadvány,DVD/CDROM, honlap) után egyösszegű támogatást ítélnekmeg.A nagyobbrészt nem esemény jellegű tevékenységekből állóprojektek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg azérintett program támogatható költségeinek 60%át.
Részletes pályázati felhívás és további információ:Tempus Közalapítvány: http: //www. tka. huA pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és KulturálisVégrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.További információ található még az Európai Bizottsághonlapján:
http: //ec. europa. eu/dgs/education_culture/acti
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A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok
Szakmai Kollégiuma az Önkormányzati Minisztérium és az

NKA felett rendelkező miniszter együttműködési
megállapodása alapján pályázatot hirdet a 2010. évben

megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró
kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok

támogatására
Altéma kódszáma: 2807
1. A pályázat célja a 2010ben Magyarországon megrendezésre kerülő,nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturálisrendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításánaktámogatása.
2. Pályázók köre:a. jogi személyek,b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,c. egyéni vállalkozók.
3. Pályázati feltételek: a rendezvény belföldön, illetve több országban zajló rendezvényesetén a nyújtott támogatásból kizárólag Magyarországon valósul meg, magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitívországkép kialakításához, a rendezvény a 2010es naptári évben zárul le, programterv/struktúra: a rendezvény gerincét alkotó programok, azokhelye és ideje a kiírás időpontjában ismertek, több elkülöníthetőprogramot tartalmaz, költségvetése legalább 50 millió forint, széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszámaigazoltan legalább 10 ezer fő, saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származóbevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%át, a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik, a rendezvény költségvetésének legalább 15%át marketingre fordítja,a célcsoportoknak megfelelő marketingtevékenységet folytat, a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a szervezők azÖnkormányzati Minisztérium, valamint a MagyarTurizmus Zrt. által megadott logókat szerepeltetik azösszes marketingeszközön (plakát, flyer, kiadvány, stb.). Alogó külföldi megjelenés esetén a nemzetközimarketingben használt Magyar Turizmus Zrt. logó, mígbelföldi vonatkozásban a 2010es tematikus év logója éswebcíme, valamint az ÖM logója, a szervezők megjelenési lehetőséget biztosítanak a Magyar TurizmusZrt. számára maximum egy oldal terjedelemben a rendezvénykiadványában, amely megjelenést a Magyar Turizmus Zrt. szabadonfelhasználhat (ezt előzetesen egyeztetik a szervezővel és az ÖMmel), a szervezők a rendezvény honlapjáról közvetlen linket biztosítanak aMagyar Turizmus Zrt. számára, a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy darabegységstandot kap, amelyen információs tevékenységet folytat(amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők aMagyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszközkihelyezési lehetőséget biztosítanak), a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a 2010. évi rendezvényturisztikai hatásvizsgálatát minimum 500 fős mintavétel alapjánelkészítteti (referenciákkal rendelkező szervezettel, illetveszakemberrel) a 3. sz. mellékletben foglalt minta kérdőívnekmegfelelően (mely kérdőív angol és német nyelvű verziója elérhető azNKA internetes portálján), amely hatástanulmány költségét beállíthatjaa pályázatba (maximum az igényelt támogatási összeg 10%amértékéig), és a tanulmányt a rendezvény megvalósulását követő 30napon belül megküldi a támogatási szerződésben ismertetett technikai
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Pályázatajánló
feltételek mellett, 2008ban és 2009ben az ÖM és az NKA közös pályázatán támogatástkapott rendezvények esetében csatolja az elkészített turisztikaihatásvizsgálatot, illetve a pályázó mellékeli (maximum 3 oldalban) a2009ben megvalósult rendezvény szakmai beszámolóját (2 éventemegvalósuló rendezvény esetén a 2008. évi szakmai beszámolót), a pályázó szintén vállalja, hogy helyszíni bejárás keretében lehetővéteszi a monitorozáshoz szükséges információk beszerzését, tárgyi eszköz beszerzés esetén a pályázó nyilatkozatban vállalja a14/2002. (XI.16.) MeHvM rendelet szerinti  5 éven keresztüli turisztikai célú hasznosítást.Pécsi rendezvény esetében a pályázatot a Pécs 2010 Nonprofit Kft. és aPécs 2010 Kulturális Főváros Művészeti Tanácsa erre jogosultképviselőjének ellenjegyzésével adhatja be a pályázó.A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a rendezvény, ahol: a programok sokszínűek, több műfajt ölelnek fel, a fesztiválidőtartamára jutó programok száma magas, igazodnak a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához éstekintettel vannak a természeti környezetre, külföldi látogatók aránya magas, a rendezvény jellegének megfelelően, a turisztika és kulturális értékekközött a magas színvonalú, élő magyar cigányzene is megjelenik, a programban a korábban pályázó nagyvárosok (Sopron, Pécs,Miskolc, Győr, Eger, Debrecen) EKFhez kapcsolódó kulturálisprogramjai is megjelennek, a jegyek előértékesítése szervezett (kiterjedt bel és külföldijegyértékesítési hálózattal rendelkeznek), a szponzori támogatás aránya magas (2010re vonatkozószándéknyilatkozatokkal alátámasztva), a kapcsolódó szolgáltatások minősége, a turisztikai infrastruktúraszínvonala (pl. szálláshelyek, vendéglátóhelyek) kiváló, a pályázó a fesztiválszövetségek által működtetett "regisztrációs"rendszerben regisztrálta a rendezvényt.Nem kap támogatást a pályázat, ha:a. a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldibelföldilátogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott,b. sportrendezvény megvalósítását, illetvec. szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magábanfoglalja (kivételt képeznek a kulturális program részét képezőmesterkurzusok, workshopok).
4. A támogatás mértéke: a rendezvény összköltségének legfeljebb 25%a, maximum 30 millió forint, de legkevesebb 5 millió forint. Atámogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nemtérítendő végleges juttatás....Teljes pályázati kiírás: http: //nka. huBeadási határidő: 2009. november 30.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS aTársadalmi Megújulás Operatív Program "Építőközösségek", közművelődési intézmények azélethosszig tartó tanulásért,2. kör: A közművelődés a nem formális ésinformális tanulás szolgálatábanKódszám: TÁMOP3.2.3./09/2
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSAlapvető célA konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának aközművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében agyermek és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogatóés kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulásiprogramokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportokbekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különösjelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményesmegoldások nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek.A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezeteknem formális és informális oktatásinevelési szolgáltatásainak

fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele az"új" tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály,valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedigezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formálisoktatás hatékonyságának növelése. Ennek hatásaként hosszabb távonjobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható aprogramokba bevont gyermekek körében.A konstrukció egyúttal a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokéletkortól független kompetenciafejlesztését is célozza, annakérdekében, hogy e csoportok munkaerőpiaci helyzete illetve újkihívásokhoz való alkalmazkodóképessége javuljon.A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren kívüli képzésekaz országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők.Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és településekelőnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek éstelepülések népességmegtartó képességének növekedéséhez is.A fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmihátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézményekolyan kompetencia és képességfejlesztő, akár egyénre szabott képzésiprogramok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportokmáshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntarthatóés biztosítható. A programok révén a résztvevők tudásának,kompetenciáinak, egyúttal a munkaerőpiacialkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.Rendelkezésre álló forrásA pályázat meghirdetésekor a konvergencia régiókban megvalósítandóprojektek támogatására összesen 2 165 450 000 forint állrendelkezésre. Kizárólag Magyarország területén, de a Középmagyarországi régión kívül megvalósuló projektek támogathatók.A projekt keretében az ERFA típusú tevékenységek fedezetére azelszámolható költségek összegének maximum 10%a fordítható.Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a MagyarKöztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖREJelen pályázati kiírás keretében az alábbi nonprofit szervezetekpályázhatnak önállóan, vagy konzorciumi formában:1. közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint),2. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattalközművelődési megállapodást kötő szervezetek  beleértve a romaközösségi házakat  az 1997. évi CXL törvény szerint,3. fenti intézmények fenntartói.A fentiekben felsoroltakon belül a pályázók köre a KSH gazdálkodásiformakódok szerint az alábbiak lehetnek:312 Központilag felügyelt költségvetési szerv 321 Helyiönkormányzati végrehajtó költségvetési szerv322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetésiszerv529 Egyéb egyesület531 Szakszervezet 532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet549 Egyéb köztestület 551 Egyház552 Önálló egyházi intézmény 541 Kamara553 Egyház önálló szervezete 559 Egyéb egyházi szervezet569 Egyéb alapítvány 591 Egyesülés599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet691 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet951 Gesztorönkormányzat, társulásKonzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumiegyüttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletétképező megállapodás minta (12. számú melléklet) alapján. Akonzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat, beleértve akonzorciumvezetőt is. (Konzorcium esetén minden egyes konzorciumitagnak meg kell felelnie a pályázókkal szemben támasztottfeltételeknek, követelményeknek.)Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be,önállóan vagy konzorciumi tagként.
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Pályázatajánló
MéretJelen pályázati kiírás esetében nem releváns.C. PÁLYÁZAT TARTALMATámogatható tevékenységek köreA pályázat keretében az alábbi komponensek megvalósításatámogatható:A. Az intézményfejlesztés, a szükséges kapacitások megteremtéseérdekében a kulturális szakemberek át és továbbképzése. Ennekkeretében támogatható a C1 pontban meghatározott továbbképzéseklebonyolítása, illetve a képzéseken történő részvétel.B. Az oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása,különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség éskompetenciafejlesztő, tehetséggondozó és közművelődési programok,tanulás tanulása.C. A digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális írástudásalapkompetenciáinak megszerzése, etanácsadás (kizárólag hátrányoshelyzetűekre irányulhat)D. Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok (kizárólag hátrányoshelyzetűekre irányulhat).E. Megtartó képességet segítő közösségi programok (informális ésnem formális képzési programok). (Kizárólag közoktatásiintézményekben tanulókra, illetve hátrányos helyzetűekre irányulhat.)Valamennyi (AE) komponens esetében támogatható tevékenységek: aprojekttel kapcsolatos, illetve a lenti tevékenységekhez kapcsolódóprogramok népszerűsítése, tájékoztató kiadványok, kommunikációsanyagok készítése, résztvevők toborzása, képzés megszervezése éslebonyolítása, mentorálás, utánkövetés, projektmenedzsment.A fentieken túl támogatható további tevékenységek komponensenként:A) komponens: SzakemberképzésAa) alkomponens A kulturális intézmények szakembereinek át éstovábbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendeletben(továbbiakban: Rendelet) megfogalmazott továbbképzések megtartása(a képzés a résztvevőknek díjmentes);és/vagy a Rendelet 2.§ (1) a) és/vagy b.) pontjának megfelelő  nemtámogatásból megvalósuló, azaz nem ingyenes  képzéseken történőrészvétel támogatása a C1.3 pontban foglalt korlátozásokfigyelembevételével.Ab) alkomponens A lakosság digitális kompetenciáinakfejlesztéséreetanácsadók képzése (műszaki és egyéb feltételek a mellékeltspecifikáció szerint: 14. sz. melléklet) a C1.3 pontban foglaltkorlátozások figyelembevételével.Egy etanácsadó képzés minimum tartama 50 óra elméleti és 10 óragyakorlati oktatás. Az elméleti képzés keretében minimum 25 órátkonzultációs képzési alkalmak keretében kell megtartani, afennmaradó rész távoktatásos formában is lehetséges. Az elméleti és agyakorlati oktatást követően is egyegy vizsgafeladat megoldásaszükséges. A tanúsítvány kiadására csak akkor lehetséges, ha aképzésen résztvevő a képzési programban szereplő követelményeketsikeresen teljesítette.A képzés alapvető tartama az alábbi modulokból tevődik össze:1. modul: Információs Társadalmi alapismeretek2. modul: Lakossági motivációs ismeretek (a lakosság egyescsoportjainak bevonása a digitális írástudatlanság felszámolásánakérdekében)3. modul: Információs írástudás és az internet, mint kommunikációseszköz4. modul: Ügyfélkapu és szociális eszolgáltatások használata5. modul: Elektronikus adóbevallás6. modul: Elektronikus banki szolgáltatások7. modul: Gyakorlat a lakosság képzéséreB) komponens: Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüliprogramok támogatása az oktatási és képzési rendszerek elérhetőségének,hozzáférhetőségének javítása (pl. információs rendszerek, adatbázisoklétrehozása a térségben elérhető képzési szolgáltatásokról) kompetencia, készség és képességfejlesztő, tehetséggondozóprogramok adaptálása, fejlesztése az alábbi tevékenységekrevonatkozóan: kompetencia, készség és képességfejlesztő tréningek, szakmaialapokat adó képzések, szakkörök, valamint táborok, környezeti

nevelést támogató programok, közösségi alkalmak megszervezése éslebonyolítása, a fiatal tehetségek, aktív alkotók egymást segítő közösségeinekpartneri kapcsolatait erősítő találkozók, alkotótáborok,tehetséggondozó programok (pl. drámapedagógia) kiscsoportostréningek kidolgozása, megvalósítása, tovább és átképzések a kreatív képességek fejlesztésére, a kreatívipar megalapozására, a közművelődési intézmények, a szakmai civil szervezetek és aközoktatási intézmények hagyományos és újszerű együttműködésébenrészt vevők tapasztalat átadási programjainak megvalósítása, a fenti tevékenységekhez módszertani anyagok, tematikák,segédletek elkészítése.C) komponens: Digitális kompetenciák fejlesztése, etanácsadás(kizárólag hátrányos helyzetűekre irányulhat)legalább 10 darab, minimum 20 órás digitális alapképzéslebonyolításaA modulok alapvető tartalma: alapvető informatikai ismeretek, digitális kommunikáció (elektronikus levelezés, internet használat,internetes telefonhasználat) bevezetés az eügyintézésbe, eközszolgáltatásokba, az ÜgyfélkapuhasználatábaD) komponens: Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok: idegenés nemzetiségi (beleértve etnikai) nyelvi képzések megszervezése,lebonyolítása, magyar mint idegen nyelv aktív korú migránsokszámára (minimum 60 óra/fő/képzés). A képzés kizárólag hátrányoshelyzetűeket célozhat.Nemzetiségi (beleértve etnikai) képzés esetében oktatási segédletek,tematikák elkészítése is támogatható.A pályázat keretében nyelvi képzés esetében kizárólag az EurópaiNyelvi Keretrendszerben kialakított alábbi szintek valamelyikénekmegfelelő tudásszint elérését célzó képzés megszervezésetámogatható: B2 Vantage, B1 Threshold, A2 Waystage, A1Breakthrough. (A szintek leírását a pályázati útmutató 22. számúmelléklete tartalmazza.E) komponens: Megtartó képességet segítő közösségi programoktámogatása(kizárólag közoktatási intézményekben tanulókra, és/vagy hátrányoshelyzetűekre irányulhat)Nonformális és informális interaktív programok: A helyi identitás erősítésére, a helyi, nemzeti etnikai és kisebbségihagyományok, hagyományos foglalkozások megismertetésére ésmegőrzésére a helyi, a nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek feltárása,megismertetése, a Magyarországon élő kisebbségi közösségekkézműves és más kreatív tevékenységeinek megőrzése és ápolásanonformális és informális képzések, programok, táborok keretében helyi identitást erősítő helyismereti programok, továbbá afunkcionális népi kézműves alkotások megismerését elősegítőkampányok, programok szervezése a hagyományos foglalkozások felelevenítését és továbbéléséttámogató általános és szakmai célú, informális és nem formálisképzési programok, táborok Életvezetési programok a társadalmi beilleszkedési zavarokkalküzdők számára Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára közösségiprogramokat kínáló foglalkoztató klub létrehozása. A foglalkoztatóklub keretében rendszeres, kreativitást fejlesztő és közösségi időtöltésilehetőséget kell biztosítani (a fent felsorolt, vagy egyéb tevékenységekmegvalósítása révén) a célcsoport számára.A foglalkoztató klub megvalósítása esetében feltétel a legalábbmunkanapokon 1420 óráig nyitva tartás, és minimum havonta 20,egyenként min. 45 perces foglalkozás megvalósítása, átlagosanlegalább 5 fő részvételével, legalább 12 hónapon keresztül.Beadási határidő: 2009. december 29Teljes pályázati kiírás: http: //nfu. hu



„Építő közösségek BácsKiskun megye háromkistérségének 15 településén”
Intézetünk konzorciumi partnerségben pályázatot nyújtott be aTÁMOP 3.2.3as jelű pályázati felhívásra. A benyújtott pályázatmegközelítőleg 80 millió forintot nyert.
Programunk célja a közművelődési intézményrendszer fejlesztése, aközoktatás hatékonyságának növelése a közművelődés eszközeivel,az iskoláskorúak bevonása új tanulási formákba és a hátrányoshelyzetben élő felnőttek részvételének megteremtése az élethosszigtartó tanulási folyamatban.A közművelődési szakemberek részére olyan képzéseket szervezünk,melyek kompetenssé teszik őket a felnőttképzés formális, nemformális és informális alkalmainak helyi megteremtésére.A gyermekek részére képzéseket, szakköröket, táborokat valósítunkmeg, melyek növelik képességeik felismerését és erősítését,motivációit, az együttműködési készségeket. Emellett közvetlen cél ahelyi társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak olyan helyzetbejuttatása, amelyben azon kompetenciái növekednek, melyek azönálló problémamegoldást segítik, a saját sorsuk felőli tudatosságotnövelik.A hátrányos helyzetben lévők életlehetőségeit segítjük informatikaiés nyelvi ismeretek nyújtásával, hozzájárulva munkaerőpiaciintegrációjukhoz. A képzéseken való részvétel hosszabb távúeredménye a tanulási motiváció növelése, a tudás hasznosságánakelismertetése. A társadalmi beilleszkedés elősegítése, helyi aktivitásnövelése, képesség a település életében való részvételre szinténcélunk, mely által a települések megtartó, és gazdasági erejenövekszik.
A munka során konzorciumi partnerünk a kiskunmajsai VárosiMűvelődési Központ és a jánoshalmi Honvéd Kaszinó KulturálisEgyesület. A konzorciumi partnerek székhelyén kívül az alábbihelyszíneken valósítjuk meg programunkat:Ágasegyháza, Apostag, Baja, Fülöpháza, Kalocsa, Kecel, Kecskemét,Kerekegyháza, Kunbaracs, Lakitelek, Mélykút, Tiszakécske,Városföld

Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Készült 500 példányban, Tiszakécskén, a Nyomtató Kkt. nyomdájában.
Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László
Lektorálás: Kiss Anna

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320
email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Beke Pál népművelő, a Magyar Művelődési Intézet egykoriigazgatója e hónap 5. napján elhunyt.
Kedves kollégánk, többünk jó barátjának temetése november 24én kedden 14 óra 15 perckor lesz Budapesten, a Farkasrétitemetőben.Emlékét megőrizzük. Közművelődési Intézet, Kecskemét

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti ésKözművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája meghirdeti,a „Kádár Ferenc” Délalföldi népdalénekesek és népzeneiszólisták II. találkozóját
Időpontja: 2009. december 12. 10.00 óraHelyszíne: Általános Művelődési Központ, (Dévaványa, Gyöngy u.6.)
A versenyre népzene és népdal kategóriában lehet nevezni.
Kategóriák:1. Népdal és népzene szakos középiskolai és főiskolai hallgatók illetveezen szakon végzettek kategóriája. 12. életévet betöltött általános iskolai korosztály középiskolai korosztály felnőtt korosztály2. Azon versenyzők, akik nem részesültek népdal illetve népzeneioktatásban középiskolai illetve főiskolai szinten. 12. életévet betöltött általános iskolai korosztály középiskolai korosztály felnőtt korosztály
A nevezés feltételei: Minden versenyző törekedjen arra, hogyrepertoárját egy tájegységből állítsa össze, és ennek időtartama nehaladja meg a 4 percet.Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a népies műdalok ésfeldolgozások nem felelnek meg a kiírás feltételeinek.A zsűri elnöke: Birinyi József  népzenész, népzenekutatóA versenyt követően lehetőség nyílik a zsűrivel való konzultációra.
Jelentkezési határidő: 2009. november 30.
Bővebb információ kérhető:Kocsis Kláránál a 66/527660es telefonszámon, vagy a
klarakocsis1024@gmail. com e-mail címen.Honlap: kultura. ibsen. hu

Kedves olvasóink!Jövő évtől Hírlevelünk elektronikus formában jelenik meg.Megtalálható lesz honlapunkon, valamint kedves partnereinkszámára emailben is elküldjük.Kérjük, hogy jelezzék a hirlevel@bacskultura. koznet. hucímen, mely email címre várják újságunkat.Köszönettel: a szerkesztőség




