PÁLYÁZATI KÓDSZÁM:
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
PROJEKT CÍME:
ELNYERT ÖSSZEG:
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
TÁMOGATÁS FORMÁJA:

FCA-KP-1-2021/4-000329
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2021.)
Délibáb Népdalkör Egyesület
A művészetek szárnyán - közösségi nap Soponyán
1 902 111 Ft, azaz egymillió-kilencszázkettőezerszáztizenegy forint
100 %
vissza nem térítendő támogatás

Soponya mindig is aktív szerepet töltött be a Fejér megyei térség, a Sárvíz völgyének kultúrális és művészeti
életében. Dalkörünk, majd Egyesületünk örömmel vállalja és szervezi a helyi értékmegőrző eseményeket, kulturális
és hagyományőrző tevékenységeket. Folyamatos célunk, hogy a településünk lakosságát, korosztálytól és nemtől
függetlenül integráljuk, ezen közösségi életbe és a zene, zenei hagyományok mellett a művészeti - zenei oktatást,
kórustalálkozókat, néprajzi kutatói tevékenységeinket is beillesszük a helyiek életébe.
2021-ben sikeresen elnyert projektünket, fizikailag 2022. tavaszán valósítjuk meg, melynek keretében nagyszabású
szabadtéri közösségépítő rendezvényt szervezünk, a Piknik Mozi programcsomaggal karöltve. Projektünk egyik
legfontosabb eleme az, hogy a fiatalabb, családos célcsoport is nyitottsággal csatlakozzon a helyi kultúrális,
művészeti és értékteremtő folyamatok közé. A művészet jegyében kialakításra kerülő közösségi napon ének - zene,
néptánc, a helyi értékeket képviselő dalkörünk, helyi kézművesek, táncosok is bemutatkoznak, s hosszú idő után
végre igazi közösségi élet, személyes találkozások pillanatai színesíthetik Soponya társadalmi, kultúrális színtereit.
A Piknik Mozi programmal célunk, hogy a filmvetítés mellett, ezek a zenés, táncos programok is kellemes és
felhőtlen hangulatú szabadtéri eseményt hozzon létre.
Helyi önkénteseink aktív részvételével, a rendezvény lebonyolítóival, a modern technológia keretei között biztosított
Esemény egy újszerű kapocs a településünk hagyományai és a fiatalokkal való aktív kapcsolatteremtés, a helyben
elérhető kultúrális szórakozás biztosításával karöltve. Programunk egy teljes egésznapos művészeti és kultúrális
közösségépítő program, mely mellett, a rendezvényhez kapcsolódva, értékeink többszintű megőrzése kapcsán,
vizuális – anyagok imázsfilm is készül településünk közösségi értékteremtésről, munkánkról. A megteremtett helyi
értékeinket ilyen formában is eljuttathatjuk számos kommunikációs csatorna keretei között még szélesebb
közönség felé. Ezzel vonjuk be településünk fiataljait a hagyományőrző, művészeti tevékenységeink tovább
kommunikálásába is. A fiatalok településünk jövőbeni kulcsfontosságú szereplői, mindenképpen fontos célcsoport.
A szabadtéri Piknik Mozi program lehetőséget teremt egy fiatalos, hangulatos, a helyi korosztályokat szélesebb
körben integráló tartalmas eseményre, melyhez községünk értékeit is bekapcsoljuk. Dalkincs hagyományaink,
zenei művészeink, kultúrális párbeszéd programunk a szabadtéri filmes program keretei között bemutatkozhatnak,
szélesebb célcsoport részére jut így el - értékmegőrző tevékenységünk.
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