
 

 

Mindennapi hagyományaink 

 

„Így újítunk mi!” 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

 

A pályázó adatai 

- a pályázó neve: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 

- címe: 1192 Budapest, Petur utca 7.      

- munkahelyének neve: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 

- címe: 1192 Budapest, Petur utca 7. 

 

A pályázat adatai  

 

- A pályázat neve: (maximum 200 karakter) 

WekerleFeszt Művészeti Találkozó  

Interaktív művészeti találkozó helyi művészek részvételével: betekintés a műhelytitkokba, 

beszélgetések, közös alkotások és szokatlan művészeti élmények. 

 

      

- A szakmai innovációs program célja és várható eredményei: (maximum 1000 karakter)  

 

A WekerleFeszt hagyományteremtő céllal született, célja, hogy újszerű módon, interaktívan – nem 

csupán passzív befogadói attitűddel – mutassa be a helyi művészeket és az alkotói folyamatokat, 

és közelebb hozza az alkotókat és a műalkotásokat az érdeklődőkhöz. A látogatók részesei lehetnek 

az alkotási folyamatoknak, és hatással lehetnek magára az alkotó művészre is. 

A WekerleFeszt küldetése a művészek és a látogatók közötti párbeszéd lehetőségének 

megteremtése, valamint a helyi művészek közötti kapcsolat fejlesztése.  

Egyedisége, hogy kizárólag kerületi művészeket von be.  

Eredménye:  

- a közönség közelebb kerül Wekerletelep/Kispest kulturális értékeihez  

- fejlődik a befogadói attitűd és az alkotói folyamatok megértése  

- a művészek alkotói inspirációt kaphatnak a közönségtől és egymástól  

- a rendezvényre a belépés díjtalan, bárki számára elérhető az esemény 

-     széles körűen kiható művészeti esemény 

- a sajtó részvétele miatt a helyi művészek ismertségét is támogatni tudjuk a rendezvénnyel 

 



- A program milyen innovatív elemeket tartalmaz a szokásos elemeken, módszereken túl és 

ennek milyen hozadéka van a hagyományos megvalósításokhoz képest: (maximum 2000 karakter)  

 

A hatodik alkalommal megrendezendő WekerleFeszt egyik legnagyobb értékét az emberléptékű, 

személyes jellege adja, mely mégis a nagy fesztiválok mozgalmas ritmusában zajlik.   

Innovatív elemek:  

A program nem passzív befogadást igényel, hanem sajátos jellegénél fogva aktív részvételre, közös 

alkotói munkára bíztat. A programelemek típusaival a fenti célokat szeretnénk erősíteni: performance-

ok, kerekasztal beszélgetések, közös alkotások, alkotói műhelyek, interaktív koncertek, 

hangszerbemutatók. 

Megvalósulás az idei programtípusokban: 

- közönség bevonása az alkotásba 

- képzőművészek performance jellegű, fesztiválon való alkotása 

- műfajok keveredése (zenére festés, irodalom és zene összefonódása) 

- párhuzamos festés egy témában 

- művészlakások, műtermek, alkotói műhelyek látogatása kis csoportban, ahol a művész az 

„idegenvezető” 

- közönség bevonása a koncertbe 

-„próbáld ki az alkotói folyamatokat!” – műhelymunka művészek vezetésével 

Hozadéka: a művészi kifejezésmódok megismerése és megtapasztalása erősíti az egyén 

képességét, hogy megértse, értékelje a képzőművészet, irodalom, zene és egyéb művészeti 

ágak által létrehozott alkotásokat, azaz mélyíti a megértési folyamatot. A művészeten keresztül 

az emberek nem mindennapi módon, művészi eszközökön keresztül élhetik meg saját kéréseiket, 

gondolataikat, életélményeiket, ezért rendkívül fontos a befogadói hozzáállás fejlesztése fiatalok, 

idősek körében egyaránt. 

Építi a más emberekkel való kapcsolatteremtő képességet, és nem utolsó sorban lehetőségeket 

teremt a közösségformálás területén is. Az alkotó tevékenységek megismerése által fejlődik 

az alkotó-alakító cselekvőképesség. A "művész-lakosság találkozó" által nő a társadalmi 

felelősségvállalás és a civil akarat ereje. A Wekerletelep hagyományosan erős bástyája a civil 

szférának, hangsúlyos a pozitív lokálpatriotizmus, erre az alapra is építkezik rendezvényünk 

koncepciójában. Előző években közel 40 képzőművész hozta el alkotásait, és több mint 100 

művész vett részt az eseményen. 

 

- A szakmai innovációs program illeszkedése a közművelődési feladatellátás rendszerébe: 

(maximum 500 karakter) 

- helyi kulturális értékek megismertetése 

- helyi értékek erősítése hagyományteremtés által 

- non-formális és informális élethosszig tartó tanulás elősegítése 

- lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése, ízlésformálás 

- lakosság amatőr alkotói kedvének és alkotói aktivitásának inspirálása, kreativitásának fejlesztése 

- közösségteremtés, közösségformálás 

- helyi társadalom kapcsolatának erősítése, fejlődésének segítése 

- az ingyenes program megteremti az esélyegyenlőség lehetőségét 

 

- A szakmai innovációs program célközönségének meghatározása: (maximum 1000 karakter) 

 



A fő célközönségünket a helyi lakosok alkotják, de fővárosi szinten is meghirdetjük a programot, hogy 

a Wekerletelep helyi értékeit közvetítsük.  

Korábbi években külön GyerekFesztet rendeztünk, ahol a gyerekek művészeti érzékét, befogadóvá 

nevelését tűztük ki célul. Idén koncepciót változtattunk és a WekerleFesztet átpozícionáltuk 

elsősorban művészeti felnőtt rendezvénnyé, mert évközbeni tevékenységünkkel folyamatosan 

gyermekekhez szólunk. 

Célközönségünk: 

- fiatalok, tinédzserek  

- felnőtt korosztály 

- helyi művészek részvevőként, más kerületek művészei vendégként 

- művészetkedvelők 

- helyi lakosok 

- fővárosi közönség      

 

- A szakmai innovációs program megvalósításának terve (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, 

időtartam stb.): (maximum 2000 karakter)  

 

A találkozó évente kerül megrendezésre, kétnapossá nőtte ki magát. 

Ideje: 2017. április 8-9. (szo-vas.) 

Helyszín: Wekerlei Kultúrház, valamint Wekerletelep és Kispest alkotói műhelyei 

A fesztivál hagyományosan egy képzőművészeti tárlattal indul, melyet tavaly gyerekek mutattak be és 

elemeztek végig gyerekeknek. Az egyes művészek felkérése több hónappal a rendezvény 

lebonyolítása előtt kezdődik. A képzőművészeket egy megadott témával kérjük fel a Wekerlei Galéria 

című kiállításra.  

2017-ben az Arany János emlékévhez kapcsolódóan a hívószó egy Arany János-idézet:  

„Mi a balzsam égő sebre; 

Mi a lámpa sötét éjben”  

 

Az idei találkozó első napján regisztrációhoz kötött műterem-látogatásokat szervezünk a 

kerület művészeinek alkotó-kiállító tereibe. Ezzel lehetőséget kínálunk látogatóinknak a 

személyes találkozásra, beszélgetésre, betekintésre az alkotó tér sajátos atmoszférájába.  

Műhelylátogatások (április 8. 11.00-18.00): 

- Skoda Éva festőművész  

- Harasztÿ István Munkácsy-, Kossuth- és Prima díjas kinetikus szobrász  

- Lukácsy Tibor könyvmester, író, grafikus  

- Nikmond Beáta Munkácsy-díjas szobrászművész  

- Homoki Anikó üvegművész és Lach Sándor szobrász és festőművész, művészházaspár  

- Katona Áron Sándor festőművész, tűzzománcművész  

A második napon kerül sor a fesztivál fő napjára, idén központban az irodalom  

(április 9. 14.00-21.00): 

 

Wekerlei Galéria tárlat megnyitó  

Wekerlei Montmarte – képzőművészek alkotás közben 

A Reuters jelenti... – beszélgetés Balogh László Pulitzer-díjas fotóriporterrel, a Reuters 

magyarországi munkatársával 



A mi táncunk – beszélgetés Farkas Zsolt zenész, táncos, koreográfussal, a Khamoro Táncszínház és a 

Khamoro Budapest Band folklór együttes vezetőjével 

Interaktív jazz standardek – a közönséget tapsra, éneklésre és zenélésre buzdítja a Vörös Niki 

Quartet 

Bal, jobb, férfi, nő – szokatlan színház (rendezte: Tallós Rita, szereplők: Murányi Tünde,  Kálid 

Artúr) 

Alkotó foglalkozások művészek vezetésével: könyvkötés, grafika, üvegművészet 

 

 

- A szakmai innovációs program szükséges tárgyi feltételei (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, 

szakmai anyagok stb.): (maximum 1500 karakter) 

 

Épület: A WekerleFeszt programjait a ház adottságaihoz igazítottuk. Mivel a WKK 560 m2 

alapterületű, önálló színházterem nélküli létesítmény, a vetítettképes előadásokhoz, koncertekhez, 

színházi előadásokhoz, bemutatókhoz, beszélgetésekhez, kézműves foglalkozásokhoz…stb 

maximálisan próbáljuk a legapróbb tereket is hasznossá tenni, hogy minél színesebb lehessen a 

rendezvény kínálata.  

(Lépett már fel kórus a társalgóban, festett a kertben festőművész, faragtak karmesteri pálcát az 

előtérben…).  

A rendezvényhez a Wekerlei Kultúrház infrastruktúráját használjuk fel, épületünk 2011-ben egy uniós 

pályázati forrásból megújult, így korszerű, akadálymentesített épületben fogadjuk látogatóinkat.  

Hasznosítható termeink száma: 6 + közlekedő terek 

A szakmai anyagokat a művészekkel szoros együttműködésben válogatjuk össze. Mind az irodalmi, 

mind a képzőművészeti, mind a zenei anyagokat a fesztivál tematikájához igazodva alakítjuk ki, teret 

engedve a művészek önmegvalósításának, ötleteinek.  

 

- A szakmai innovációs program szükséges személyi feltételei: (maximum 1500 karakter) 

 

A rendezvény lebonyolításához a Wekerlei Kultúrház teljes személyzetére szükség van. Ez 12 

közalkalmazott dolgozik az intézményben teljes, illetve részmunkaidőben.  Ebből 4 szakalkalmazott (1 

igazgató, 2 művelődésszervező, 1 kommunikációs munkatárs), valamint és 2 könyvtáros. Ezen kívül 6 

technikai dolgozó (1 gazdasági ügyintéző, 1 információs munkatárs, 2 takarító-kézbesítő, 1 kertész-

karbantartó).  

Munkatársaink sokoldalúak, minden hétvégi rendezvényünkön aktívan részt vesznek, a 

WekerleFeszten ez még inkább így történik: ha kell, a takarító a művészek vendéglátásában 

segédkezik, a könyvtáros a látogatók elirányítását végezheti, a művelődésszervező konferál...)  

A programokhoz külsős technikus alkalmazására van szükség. 

Az esemény sikeres lebonyolításában minden évben segítségünkre vannak önkéntesek és közösségi 

szolgálatukat töltő középiskolások. 

      

 

 

 

 

 

 



- A szakmai innovációs program indításához és működéséhez szükséges reális 

költségvetés: 

 

Előadó(k), közreműködő(k) 
Program, tevékenység 

megnevezése 

Tervezett költség számla 

ellenében (bruttó) 

Vörös Niki Quartet jazz koncert 80.000.- 

Wekerlei Montmare  "utcazene", koncert 40.000.- 

Balogh László fotóriporter  bepillantás a színfalak mögé, 

vetítés, beszélgetés  

25.000.- 

Farkas Zsolt táncművész, 

koreográfus 

bepillantás a színfalak mögé, 

beszélgetés 

25.000.- 

Szokatlan színház:  

Bal, jobb, férfi, nő 

interaktív színházi előadás 150.000.- 

Összesen: 320.000.- 

Betekintés a műhelytitkokba  

workshop jellegű 

foglalkozások  

Program, tevékenység 

megnevezése 

Tervezett költség számla 

ellenében (bruttó) 

Re-mese - Rosivall Emese 

foglalkozása 

textiles műhely 15.000.- 

Közös akvarell festés Urmai 

László festőművésszel  

festés workshop 25.000.- 

Lukácsy Tibor könyvmester könyvkötő workshop 25.000.- 

Összesen: 65.000.- 

 

Egyéb 

 

Tevékenység megnevezése 

 

Tervezett költség számla 

ellenében (bruttó) 

 

zongorahangolás  12.000.- 

Külsős hangtechnika  50.000.- 

Ofner Gergely külsős operatőr  30.000.- 

Marketing (nyomdai) 

költségek) 

 25.000.- 

Kiállítás installációk  15.000.- 

Összesen: 132.000.- 

Költségek összesen (bruttó): 517.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- A szakmai innovációs program terjesztésével (kommunikáció, marketing) kapcsolatos 

elképzelések: (maximum 1500 karakter) 

 

Online marketing: 

Több videófilm és fotó készült az előző WekerleFesztekről. Ezeket online felületeken, programajánló 

oldalakon, közösségi oldalakon (facebook, Instagram) tesszük közzé az esemény előtt 1-1,5 hónappal.   

Elektronikus média: 

Helyi TV beharangozó műsora.  

Programajánló közszolgálati és közösségi rádiók műsoraiban. 

Offline marketing: 

A WekerleFeszt Művészeti Találkozónak saját arculati megjelenést alakítottunk ki, melyet Urmai 

László helyi grafikus-festőművész készített. Ennek felhasználásával készítjük el plakátjainkat és 

szórólapjainkat, melyeket a kerület intézményeiben, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési 

közintézményeiben és üzleteiben tesszük ki. 

A kerületi és fővárosi sajtónak beharangozókat, programajánlókat küldünk az esemény előtt 1-2 

hónappal.  

Újszerű marketing elemek: 

A WekerleFeszt népszerűsítésére az utóbbi években két zenei flash mob készült, az első az Europark 

Bevásárlóközpont Libri könyvesboltjában három zenész és egy gyermek bevonásával. A másik az 

Europark földszinti folyosóján egy kórus és 10 zenész bevonásával. 

A flash mobról készült rövidfilmeket online felületeken, közösségi oldalakon tesszük közzé.  

Link: 

Egyéb: 

Helyi magazin újságokban interjú és érdekes cikkek formájában kedvcsinálóként írunk a 

WekerleFesztről.  

Honlapunkon Közelítő – művészek közöttünk címmel bemutatjuk a helyi művészeket, munkásságukat.  

Művészeti kalandpark – Kalandozz velünk! 

Szlogenünkkel szeretnénk az esemény változatosságát, szokatlanságát, újszerűségét érzékeltetni.  

 

Mellékletek feltöltése: 

Maximum 10 db fotó jpg vagy png formátumban, 300 dpi felbontásban. 

 


