
Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

Pályázati kísérő

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Emberi
jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága által kiírt pályázaí-
ra jelentkezik az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület.

A kiírásban előírtak szerint csatoljuk a következő anyagokat:

Pályázati adatlapot
Apályázati cél megnevezése és rövid ismertetése
A részletes költségvetést
Referencia

Tisáelettel kérjük pályázatunk befogadását!
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizoftsága

P^Ly^ZATI ADATLAP

a kerület közművelődését segítő,202I.II. félévében és 2022. első neryedévében
az V. kerületben megvalósuIó kulturá|is programok, rendezvénye\ események anyagi

támogatásához, valamint a
202I. szept.23-26. közötti Belvárosi Művészeti Napok programjaira

A Belvárosi Művészeti Napok rendezvényeire érkező pályázatok közül a
Bizottság vá|asztja ki a résztvevőket!

1. A pályánő adatai

l .l . A pályíző neve: Arany Oroszlán Kulturá|is Egyesület

].2. Pontos círne: 1053 Budapest, Papnövelde u,2.II.20.

1.3. Telefonsáma: +3613069-642-17 9

1.4.Adószáma: l87 547 42-1-41

1.5. A számlavezető bank megnevezése, címe: OTP Bank Nyrt. 105l Budapest, Nádor u. 16.

1 .6. A pá|yírző bankszárnlaszáma: 11705008-21215656

1.7 . A pályéuő e-mail címe: aokep2@gmail.com

2, A megvalósítással kapcsolatos adatok

2.1 . A páIyázati cél megnevezése és rövid ismertetésc (A részletes megvalósítási ten - gépelt, vagy

nyomtatott formában - a melléklet részét képezi),

Pályázati cél:

Meglepetés koncertet szeretnénk rendezni, egy szép klasszicista épüleí
(a Ráth-ház) udvarán az épület stílusához móltó zenével, §ok-§ok
humorral.



2.2. A megvalósínís helye: 1053 Budapest, Y. kerület, Papnöyelde u. 2. közismerten a Ráth-ház

2.3. A megvalósít:ís ideje: 2021. szeptember 17. (ebben rugalmasak vagyunk)

2.4. Milyen módon, milyen í'e]ületen tervezi a közönségszervezést? Kb. hány főre számít?

A megszokott módon: az Egyesület honlapján, a FB-on, a helyi médiumokban...
Az épület udvarán, a körfolyosókon 70-90 fő fér el. Az eseményt online is
közvetítjük a Youtube-on keresztül, illetve a szerkesztett vá|tozatot publikáljuk,
ami tapasztalátaink szerint a minimum ezres nagyságrendű látogatót jelent.

2.5. Az elmúlt években milyen, Önkormányzatunk által tamogatott programjai voltak?

2019. civil pályázat (100e) , kuturális pályázat (115 e),
2020. civil pályázat (200e), kulturális pályázat (100 e)

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok @észletesen mellék|etben. A részletes
költsógvetés nélkül a pály:ízat érvénytelen.)

3.1. A megvalósítás tel.ies költségc: 200,000.- Ft

3.2. A saját eróionás összege: 0.- Ft egyéb forrás: 0.- Ft

4. Referencia, szaknai ajánló (a melléklet részét képezi)

5. A pályázatért felelős neve, telefonszáma: Jeney Attila +3613019-642-179

6. A szerződést aláíró neve, telefonszáma: Jeney Attila +36/30/9 -642-179

A pályázati adatlapot és a mellékleteket 2 példányban kérjük csatolni. (1 eredeti es 1 másolati
példány. Az eredeti példányt kérjüli, külön jelezzék!)

Budapest, 2021. év május hó 10. nap

1 1,1. ?

Mellékletek:

pályáző (cé ) aláírása

|45658

3.3. Az igényelt támogatási összege: (részletezése mellékletben) 200,000.- Ft

H.



Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
l 053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.

Telefon: +3 6/3 0/9 -642-17 9
E-mail: aqkep2úr]gnrail.com

Meglepetés koncert a Ráth-házban
Apályázati cél rövid ismertetése

Pályazannl<kal a Kerület kulturális életét,, a 2021. második félévétől 2022.
tavasztgterjedő időszakban vállalt programunkkal szeretnénk gazdagítani.

Egyesületünk ,,elég sok lábon á11",, aml aztjelenti, hogy a szítthází, zenei
rendezvényeken kívül tudományos előadásoknak, művészeti kiállításoknak
is rendszeresen adunk helyet a Ráth-házban talál|níő pinceklubunkban.

lgen nagy j el entőséget tulaj donítunk, és megl ehetősen nagy áldozatot v álla-
lunk, hogy az eseményeket videóra vegyük, és szerkesáés utin közzéte-
gyiik az Egyesület honlapján.

Az utóbbi időben (milliós nagyságrendú fejlesztést követően) áttérliink a
többkamerás online közvetítésekre nem csak a saj át alkalmaink, hanem
másik egyesületek, intézmények ilyen igényeit is igyekszünk színvonalasan
megörökíteni. Ilyenek például a Jamus Pannonius Alapítvány eseményei a
Gödöllői Királyi Kastélyban, Háló Közösségi Tér az S4-ben,, örumok, vi-
ták közvetítése az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, a Magyar
Pax Romana Deák téri eseménveiről...

Miután több zenekanal, szítthází társulattal kapcsolatban vagytnl1r', azt ta-
láltuk ki, hogy egy rendhagyó koncertet tartunk rendhagyó kömyezetben.

A koncert helyszíne a Ráth-ház udvara lesz, a Papnnövelde. u. 2-ben egy
zenekar, az Albinoni Kamarazenekar és az ELTE, ELTEATRUM nevű
amatőr együttesének a közreműködésévcl.

Nem feltétlenül ,,emelkedett" zetei humorra gondoltunk, inkább a külön-
böző, látszőlag véletlen, meglepetésszení szituációkhoz alkalmazkodó ru-
galmas megoldások keresésére.

A kórus az első zeneszinn e|hangzására a lakásokból hétköznapi ru-
hában érdeklődve előjövő lakókból fog összeállni.
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Számításba jöhetnek stílusparódiák, gesztusok humora akár a zené-
ben, akár a környezetben.
Az előadást folyon nem odaillő helyzetek zavarjik meg. Mobil tele-
fon, porszívózás, valaki nem tud aludni, valakinek nem tetszik a szó-
lista... A létrejött helyzetek feloldása a zene, a karnagy közremúkö-
désével történik meg, aki természetesen mindvégig ura marad a
helyzetnek.

Nem könnyű célt tiiáünk magunk elé, tObb ,,brainstorming", tervezés, na-
gyon pontos forgatókönlw, próbák (főleg nem a helyszínen) fogják meg-
előzni a produkciót.

Az előadás célja, hogy a közreműködők kreativitásával, egy jó hangulatú
előadás segítsógével köze| hozzuk a zenét - nem csak azokhoz, akik részt
vesznek a koncerten, hanem azokhoz is, akik a felvételt látják, hallják ké-
sőbb.

Tisaelettel és köszönettel:

Jeney la
einök

a
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

Meglepetés koncert a Ráth-házban

Részletes költségvetés tervezet

A BLY 2021-2022. évi kulturális programjában az Aruly Oroszlán Klubban (Ráth-
hazban) tartandó eseményeinek a költségvetése az alábbi (bruttó) tételekből ál1 össze:

Jogcím összeg

1 Média anyagok (híídetéS,meghíVó, Videó készítés(íelvétel, Vágás, publikálás)) 50 000

2 Vendéglátás 10 000

50 000

4

Jelmezkölcsónzés 10 000

Az elóadás megretvezése, partitúra elókészítése 25 000

7 Próbaterem az s4-ben 2 alkalom 30 000

összesen 200 000

1, Fontos része a projektnek, hogy minőségi média anyagot készíttink az esemény-
ról, §szen a zene és talán az elóadók népszenísítése a cél.

2. A szokásos, minimális vendéglátás inkább csak a hangulat oldása, a fesztelen
lógkör miatt javasolt.

3. Az Albinorri Kamaraegyüttes munkáját legalább szimbolikusan méltányolni sze-
retnénk ezzel a honoráriummal.

4. Ilasonlóan szeretnénk honorálni a közreműködők munkáját, hiszen ők is résá
vesznek az előadás kitalálásában.

5. Egy klasszicista épületben zajlik a músor, a jelmezekkel is szeretnénk felhívni
erre a íigyelmet.

6. Akkor lesz sikcres az elképzelésiink, ha rendkívül pontos forgatókönyvet kész!
tünk, és aá begyakoroltatjuk a zenekarral és a közreműködő színészekkel. a
rőgzitést végző stábbal is.

7. A próbakat nem a helyszínen
54-ben bérelünk erre helyet.

tervezziik (hogy való és legyen), az

Köszönettel:
Jeney A a

elnök 145658

Budapest, 2021. május 10.
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TiSZteletdí] - Albinoni Kamarazenekar

Tiszteletd i.| - színészek 25 000
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
l053 Budapest, Papnövelde u.2.t1.20-

Telefon: +36/30/9-642-179
E-mail: aokep2 ail.com

Meglepetés koncert a Ráth-házban

Referen ci a, sza km ai tájékoztatő

Az Arany Oroszlán Klub a Papnövelde u. 2-ben 201i-ben alakult. Nevét a hajdan 140
éven keresáül itt működő gyógyszertánó1 kapta.

2015-ben alakítottuk meg az Arany Orosz|án Kulturális Egyesület, hogy bejegyzett
civilszervezetként hatékonyabb legyen a múködésünk.

A környéken élók és a barátaik életét szeretnénk tartalmasabbá, gazdagabbá tenni remó-
nyünk szerint egyre színvonalasabb programokkal. Nagy súl}t fektetünk arra, hogy
mindenki elmondhassa a vóleményét, e gondola szellemében évek óta együttmúködünk
a pesti szabad szalonnal.

Alapvetó koncepciónk, hogy az, eseményeink ingyenesek legyenek. Ezze} tessz'iik lehe-
tóvé, hogy olyan kezdő előadók, művészek, zenészek is be tudjanak mutatkozni. akik-
nek nincs anyagi íbnásuk költséges hetyiségek kibérlésére a próbák és elóadások meg-
taftására,

Az utóbbi időben eglte szorosabb együttrnűködés alakult ki az olyan intézményekkel,
mint például a Háló Közósségi és Kulturális Központ, az Európai Protestáns Magyar
Szabadegyctcm, a Janus Pannonius Dij Alapítvány, mely utóbbi eseményeit online köz-
vetitjük a Gödöllői Királyi Kastélyból.

Természetesen a mi életünket is befolyásolta a pandémia. Online közvetítésekkel, a
Zoom regisztrációnk rendelkezésre bocsájtásával" nézók nélküli koncertek (Atbinoni
Kamarazenekar, Joe Fritz trió) videó felvételének készítésóvcl igyekezttink egymás se-
gítségére lenni.

Néhány korábbi programunkról:

a Kóltói estek (B. Tóth K]rira, Dr. Mezei Klrára, I)r. Wemer György, Ari Fabbro,
Lovas Zsuzsanna, Nyiri Erzsébet, Baka Gyöngyi, Szabó Palócz Attila, T. Morin
és sokan mások).

A pandémiáig folyamatosak voltak a kiállításaink (Füzér Gábor, Keczely Gabri-
ella, Ekszerek Éjszakája a MOME-val, ...)

Számlaszám: 1 l 705008-2 l2l5656 Adószám: 187 5 4'7 42- l - 41
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Tudománltörténeti előadásainkról (Végeselemes módszer, Lánczos Komél
munkássága, Rotordinamika (Amerikából online), Logana technológia...). Ezek-
ről gyakran hírt adott a City TV és a Mai Belvriros című lap.

Riportok, beszélgetések érdekes emberekkel (Dluhopolszszki Lászió, Tiharryi
Kátoly, Mórai Gábor, Damu Rolarrd, ...)
Kirándulásokat, túrákat szerveziink Magyarországon és külftjldön. (Kerékpárlú-
rák, hegymászás a Táhában, ...)

Részt veszünk a Janus Pannonius Díj Alapítvany 2O2I. évi zenei palyéaa|ának
lebonyolítiásában, és dokumentáliisában.

A további részletek az Egyesűiet weboldalán rvwrr,.ortlszlanklub,cclnr találhatók.

Összeállította:
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Jeney Atti
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Budapesl, 2021. május 10.
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