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Támogatási összeg: 2.000.000 

 

Projekt tartalma: 

Intézményünk valamennyi intézményegysége rendszeres támogatója az előadó-művészeti 

tevékenységnek azáltal, hogy programstruktúráikba beépítik a legkülönfélébb előadó-művészeti 

ágak bemutatkozási lehetőségeit. Tervezett programunknak az volt a célja, hogy a fiatalok számára 

elérhetővé és érthetővé tegyük a különböző előadó-művészeti ágakat, ismerjék meg közvetlen 

közelről az azokban rejlő lehetőségeket, mint lehetséges életpályamodellt, s váljanak a művészetre 

fogékony, befogadó felnőtté.  

Kulturális intézményünk különböző szervezeti egységei Szolnok valamennyi városrészében 

megtalálhatók, így közeli kapcsolatban vannak az oktatási intézményekkel. A járványhelyzet előtti 

időszakban nemcsak az általános iskola alsó tagozatos gyermekei, de a felsőbb évfolyamosok, 

illetve a középiskolások is szívesen látogatták intézményegységeinket. Számukra szerettük volna a 

projekt által még tudatosabbá tenni a választást, és úgy megteremteni a találkozási alkalmakat az 

előadó-művészet különböző ágainak produktumaival, hogy az a fiataloknak maradandó élményt 

adjon és szemléletformáló tevékenységgé váljon.  

A projekt keretében tervezett és megvalósult események: 

Szolnoki Slambeszél - interaktív slam poetry előadások (2 alkalommal) 

A slam poetry szóbeli műfaj, ráadásul nagy szerepe van benne a rögtönzésnek, a biztos ritmikai 

érzéknek és a bravúros nyelvhasználatnak. Vendégünk volt Kemény Zsófi, Simon Márton, akik a 

slam poetry műfajából indulva váltak a kortárs irodalom fiatalok által is kedvelt alkotójává 

Improvizációs színházi és rendhagyó irodalom órák (8 alkalommal) 



Írókkal, költőkkel szervezünk rendhagyó irodalmi órákat, Tóth Krisztinával és Varró Danival három-

három alkalommal, az élményszerű előadásoknak a jövő befogadói közönségének kinevelése a 

célja, egyúttal fejlesztik ezek a beszélgetések a fiatalok irodalmi műveltségét, szókincsüket, 

előadókézségüket. A  Kaméleon Társulattal két improvizációs színházi órát valósítottunk meg, 

melyek nagyon hatásosak a különböző osztályon belüli probléma kezelésére, de egyúttal a színházi 

világba való betekintésre.  

Zenei előadások – 7 alkalom 

Vendégünk volt a Kávészünet Zenekar a Misztrál Együtter és a Tiszavirág Quartett is.A zenei 

előadókat aszerint válogatjuk össze, hogy azok valóban az oktatás támaszai legyenek, amellett 

felkeltsék az érdeklődést a diákokban a zenei stílusok iránt.  

Úgy gondoljuk, hogy az összeállított programterv nagyon széles skálán mozog, így a legkülönfélébb 

érdeklődésű fiatalokat is meg tudtuk szólítani az intézmény munkatársainak és az előadóknak a 

segítségével. 

 

  

 

   

 



    

   

  

  


