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PROGRAMOK 2014.

2014. év első félévének tevékenysége
- WEKKA műhely: kézműves és ezermester sorozat megvalósítása. Összesen 5 kreatív
kézműves és 4 ezermester műhelyfoglalkozás. A foglalkozások bekerültek a Wekerlei
Kultúrház és Könyvtár féléves programfüzetébe. Egy-egy foglalkozáson 8-16 gyerek és
szüleik vettek részt ingyenesen. A foglalkozásokon fejlesztettük a gyerekek kézügyességét,
kreativitást. A sorozatot a 2. félévben is tervezzük folytatni.
- 2014. március 22-én a WKK által megrendezett Közel Afrikához c. rendezvény kézműves
foglalkozásainak támogatása. Hangszerkészítés (esőrázó, kisdob készítése). Ezekhez a
eszközöket a WEKKA biztosította.
- 2014. április 12-én a WKK megrendezett Húsvéti készülődés c. programra tojás
vásárlásával támogattuk a kézműves foglalkozásokat. Célunk volt a közösségépítés és a
hagyományos és modern technikák bemutatása és megismertetése, húsvéti hagyományok
felelevenítése.
- A tervezett Wekerlei Székelykapu Napokon való részvétel helyett a WKK-ban
megrendezett rendhagyó zenei órákat támogattuk, melyen a wekerlei Kós Károly Ált. Iskola
osztályai vettek részt (7 osztály) ingyenesen.
Időpontok: 2014. május 19., 21., 22-én, összesen 6 óra. (zenei előadók tiszteletdíja)
A rendhagyó órák olyannyira sikeresek voltak, hogy az őszi szezonra is megterveztük több
művész részvételével (Zentai Károly, Bizják Dóra, Laczó Vince Zoltán).
A Magyar Művészeti Alapítványnál (MMA) sikeresen pályáztunk a programsorozatra.
A zenei rendhagyó órák pályázati koncepciója:
Az őszi tervezett projekt két tematikus egysége: 1. rendhagyó zeneóra zongora duóval, 2.
rendhagyó zeneóra fúvósötössel, hangszerbemutatóval. Alapkoncepció mindkettőnél:
gyermekeknek, gyermekekről szóló klasszikus zenei műveken keresztül elsősorban olyan
művek megismertetése, amelyekhez a gyerekek alapvetően kötődnek koruknál fogva. Ez a
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műsor Ravel: Lúdanyó meséi című sorozatát mutatja be, ami mindenki számára ismert
mesékhez köthető, mint pl. Csipkerózsika, Hüvelyk Matyi vagy a Szépség és a Szörnyeteg;
Emellett Bizet: Gyermekjátékok című sorozatát mutatjuk be, ami szintén mindenki számára
ismert, mint pl. A búgócsiga, A szappanbuborék, Fogócska, Tollaslabda kerül bemuttaásra
interaktív narráció segítségével. Az előadások összefoglaló címe is - „A zeneszerzők is voltak
gyerekek” - az egykori felnőtt zeneszerzők gyermeki lelkületét hivatott közelebb hozni a mai
gyerekek mindennapjaihoz.
A zeneórákat összekötjük egy osztályok részére meghirdetett képzőművészeti pályázattal,
amit az alapítvány ír ki a résztvevő tanulók részére. Az osztályok kiválasztását pályázati
szereplés alapján döntjük el. A gyerekeknek/osztályoknak le kell rajzolniuk vagy festeniük
egy általuk már átélt zenei élményt. Osztályonként maximum 5, minimum 2 alkotást várunk.
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a művekből a koncertek ideje alatt a
Wekerlei Kultúrházban kiállítást rendezünk.
A sorozaton való részvétel után az osztályokból a gyerekek rajzolhatnak, illetve írhatnak
élményeikről, melynek szintén publicitási lehetőséget biztosítunk.
Szeretnénk ezzel a koncertsorozattal és a hozzá kötődő képzőművészeti és irodalmi
alkotófolyamattal innovatív modellt felmutatni arra, hogyan lehet a gyerekekhez közel hozni a
komolyzenét.
Előadók: Zentai Károly és Bijzák Dóra zongoraművészek (Duo Klavi Art), Laczó Zoltán
Vince jazz-előadóművész, karmester és zeneszerző, Pentaerophonia Fúvósötös
Megvalósítás ütemezése: 2014. október-november.
Minden osztálynak egy 50 perces foglalkozást tartunk, egy alkalommal két osztályt tudunk
fogadni (vagy zongorakíséretes, vagy fúvósokkal kísért, hangszerbemutatóval egybe kötött
interaktív foglalkozás).
Összesen 8 foglalkozást tartunk.
- WEKKA tábor: 2014. június 23-27. között Dekor-Álom címmel kreatív alkotó tábort
rendeztünk Bröszlt Éva vezetésével. A táborban 11 fő alsó tagozatos gyermek vett részt. A
táborból befolyó összeget felhasználtuk a tábor kézműves eszközeinek megvásárlására.
Őszi támogatandó rendezvények a WKK-ban
- Wekerlefeszt: szeptember 6-7. Kispesti és wekerlei művészek találkozója és interaktív
bemutatkozása a Wekerlei Kultúrházban. A rendezvény ingyenes, idén 4. alkalommal kerül
sor a Wekerlefeszt megrendezésére. Célunk: a helyi művészek személyének bemutatása,
munkáinak megismertetése. Bepillantás az alkotói folyamatokba, műhelytitkokba. Közös
alkotás, gyerekprogramok.
- Francia nap: 2014. november 22. A WKK nemzeteket bemutató sorozatába illeszkedik a
rendezvény, mely ingyenes. A WEKKA kézműves eszközök megvásárlásával és az előadók
tiszteletdíjának kifizetésével támogatja a rendezvényt. Célunk: A népek kultúrájának
megismertetése non-formális, játékos, szórakoztató módon. Közösségépítés. A részvétel
ingyenes.
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- Adventi készülődés: 2014. november 29-én. A részvétel ingyenes!
Kállai Nagy Krisztina grafikus és meseillusztrátor Mesék képei – Képek meséi című
kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Lackfi János József Attila-díjas költő, író. A
remek, humorral teli gyermekversek és mondókák szerzője a megnyitó után előadást tart a
gyerekeknek. Kézműves programok: Karácsonyi ajtódísz és adventi koszorú készítése,
mézeskalács-díszítés, karácsonyi tárgyak készítése.
A WEKKA kézműves eszközök megvásárlásával és a kiállítás megrendezésének kifizetésével
támogatja a rendezvényt.
Célunk: Közösségépítés, hagyományápolás, kreatív kézügyesség fejlesztése.
A részvétel ingyenes.
- 2014. december 13. A kerületi környezetvédelmi verseny döntőjében részt vevő csapatok
vendéglátása (ásványvíz, üdítő, sütemény) 10 kétfős csapat vesz részt a döntőben.
Célunk: Ifjúság nevelés, non-formális tanulási módok segítése. A környező iskolák
munkájának támogatása. Környezetvédelmi, zöld szemlélet terjesztése.

2014. év második félévének tevékenysége
- A WEKKA júniusi tábora után, a nyár folyamán készülődés a WEKKA őszi műhely
programsorozatra: eszközök vásárlása.
- 2014 augusztusában a Shetland Nyelviskolától az alapítvány közhasznú tevékenységére, és
eszközök vásárlása céljából kaptunk adományt.
- A szeptember elejére tervezett Wekerlefeszt források hiányában elmaradt, és 2015 áprilisára
halasztottuk.
- Magyar Művészeti Akadémia közművelődési pályázata: Rendhagyó zeneórák. "A
zeneszerzők is voltak gyerekek" címmel. 2014 augusztusában támogatási szerződés
megkötése.
Pályázat megvalósulása 2014 ősszel:
- "Rajzolj hangot" címmel meghirdetett gyerekrajz pályázatra 28 mű érkezett 6 kerületi
iskolából (6 osztály). Ez volt a részvétel feltétele a MMA pályázatból megvalósított
rendhagyó zeneórára.
- Októberben a "Rajzolj hangot" c. kiállításhoz a pályázati forrásból vásároltunk eszközöket.
- A tervezett időpontokhoz képest a megvalósult koncertek:
2014. november 17-én és 18-án a Pentaeruphonia Fúvósötös és Laczó Zoltán Vince
zeneszerző részvételével összesen 6 osztálynak.
2014. december 9-én és 10-én a Duo Klavi Art zongora duó összesen 5 osztály részére.
Összesen 10 osztály 238 fővel vett részt (egy osztály jutalomból 2 koncerten vehetett részt).
A tiszteletdíjak kifizetése és Wekerlei Kultúrház tulajdonában álló piano hangolása a
pályázati forrásból megvalósult.
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- 2014. szeptember 27-én elindult a WEKKA kézműves műhely. Összesen az ősz folyamán
4 foglalkozást tartottunk Brösztl Éva vezetésével. 5-12 éves gyerekeknek. Témák: Tengeri
akvárium készítése, Textil táska készítése, Mécses készítése üvegfestéssel, Karácsonyi
ajándékdoboz.
- Francia naphoz - 2014. november 22-én - kézműves eszközök vásárlásával és
reklámügynöki tevékenység támogatásával járultunk hozzá.
- A már hagyományossá vált Adventi készülődés c. rendezvény - 2014. december 29-én támogatása kézműves eszközök vásárlásával (adventi koszorúkötéshez, karácsonyi tárgyak
készítéséhez) járultunk hozzá. Meghívott vendég: Lackfi János író-költő. Tiszteletdíját a
WEKKA fizette. Jelenlévő látogatók száma: kb. 400 fő
- 2014 december 13-én a már hagyományossá vált Kerületi környezetvédelmi versenyen
résztvevő gyerekek vendéglátása limonádéval.

2014. évi tevékenység közhasznúsági szempontjai:
- gyerekek kreativitásának fejlesztése (WEKKA kézműves műhely)
- non-formális tanulás, ismeretterjesztés gyerekeknek az iskola falain kívül (rendhagyó
zeneórák pályázati pénzből)
- egyetemes kultúra értékeinek terjesztése, kulturális ismeretterjesztés (Francia nap)
- hagyományőrzés (Adventi készülődés)
- környezetvédelmi szemlélet erősítése (kerületi környezetvédelmi verseny)
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