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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

 

 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK: 

HU07-0209-B2-2016 – A helyi párbeszéd elősegítése romák lakta falvakban, új típusú művészeti 

foglalkozások segítségével címmel megvalósított projektben 11 településen valósítottunk meg 

művészeti foglalkozássorozatot helyi önkéntes segítők, és a helyi intézményrendszer bevonásával. A 

foglalkozások a következő településeken valósultak meg: Babócsa, Bakonya, Báta, Bolhás, Homrogd, 

Ináncs, Kazár-Mizserfa, Karancslapujtő, Kővágószőlős, Kálmáncsa, Szuhogy.  

A projekt kezdeti időszakában próbafoglalkozásokon bemutatkoztak a foglalkozások, melyek alapján 

kiválasztották a helyiek, hogy melyiket szeretnék folytatni. Ezután tízalkalmas foglalkozássorozat 

indult, mely minden esetben zárófoglalkozással ért véget. A foglalkozásokon különféle művészeti 

produktumot hoztak létre a helyi szereplők és a megvalósító művészek. A projektben létrejött 

művészeti produktumok foglalkozástípusonként:  

 

Kalimpa a bábok bábja:  

Megvalósítás helyszíne: Babócsa, Ináncs, Szuhogy 

Bárki számára nyitott, interaktív foglalkozás és abban egy 30-40 perces előadás valósult meg 

Ináncson (2017. 02.25. Ináncs, Közösségi Ház) és Szuhogyon (2017. 02.24. Szuhogy, Közösségi Ház), 

míg a babócsai csoport záró foglalkozására Budapesten (2017.03.25, Duna Plaza) került sor. Az 

előadás címe: Bubilla hercegnő és Kalimpa. 

A foglalkozásokon készült rövidfilm: 

https://www.facebook.com/149217265121441/videos/1313326212043868/ 

 

Természetművészet:  

Megvalósítás helyszíne: Bakonya 

A zeneszámból (Bakonya hangjai), a foglalkozásokon készült képek-ből egy DVD-t készítettek. A 

Bakonya hangjai zeneszám itt meghallgatható: 

https://drive.google.com/open?id=0B_z6DrgasQ6dS0JUejFwS3A5S2c 

A foglalkozáson készült rövidfilm: 

https://www.facebook.com/149217265121441/videos/1331680583541764/ 
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Hallasd a hangod!: 

Megvalósítás helyszíne: Homrogd 

Az elkészült zeneszámból két verzió készült, akusztikus 

(https://drive.google.com/open?id=0B3sZR26xEPi7NnNBLUsweXh6Q3c) és elektronikus 

(https://drive.google.com/open?id=0B_z6DrgasQ6dT2dzTVd4alI3T00) verzió. 

A zeneszámot a homrogdi idősek napján előadták a gyerekek 2016.12.11-én. A koncert újra 

előadható. 

Filmes alkotótábor: 

Megvalósítás helyszíne: Kővágószőlős 

Az elkészült filmet bemutatták Kővágószőlősön 2016.11.26-án. A film linkje:  

https://www.facebook.com/149217265121441/videos/1292840754092414/ 

Közösségi tánc:  

A kálmáncsai záró foglalkozás nyitott foglalkozásként valósult meg, mely eseményen a résztvevőkön 

kívül a helyi lakosság is betekinthetett a foglalkozások menetébe. A foglalkozás reprodukálható. A 

bolhási csoporttal táncos rövidfilmet forgattak a foglalkozásvezetők, ami itt tekinthető meg: 

https://vimeo.com/219501539 

 

Életem sztorija:  

Megvalósítás helyszíne: Báta 

Az elkészült filmet Bátán (a Művelődési Házban) és Budapesten (a Docu Artban) is bemutatták 

2017.03.31-én. A film linkje: 

https://www.facebook.com/149217265121441/videos/1360177827358706/ 

 

Rappelj és forgass:  

Megvalósítás helyszíne: Kazár-Mizserfa 

Az elkészült videóklip:  

https://www.facebook.com/mizserfatv/videos/294062287691635/ 

További rövidfilmek:  

https://www.facebook.com/149217265121441/videos/1238693349507155/ 

https://www.facebook.com/mizserfatv/videos/282963382134859/ 

https://www.facebook.com/mizserfatv/videos/287454381685759/ 
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Zsonglőr foglalkozás:  

Megvalósítás helyszíne: Karancslapujtő 

2017. március 17-én zsonglőrbemutatót tartottak a bevont gyerekek és az artisták a karancslaujtői 

Kultúrházban, március 23-án pedig Budapesten, az Inspirál Cirkuszközpontban megismételték a 

bemutatót. A bemutatók reprodukálhatóak. 

 

 

A FOGLALKOZÁSOK HATÁSAI A CÉLCSOPORTRA: 

A foglalkozásokon elsősorban iskoláskorú, 6-16 év közötti roma és nem roma gyerekek vettek részt, 

bár volt olyan település (Kővágószőlős), melyen felnőttek voltak a foglalkozások résztvevői. A 

résztvevők készségei fejlődtek az élményalapú foglalkozásokon keresztül: egyéni kompetenciáik, 

kognitív képességeik, és közösségi identitásuk egyaránt erősebb lett. 

 

MEGVALÓSÍTÓK ÉRTÉKELÉSE: 

A bevont foglalkozásvezetők a projekt előtt már jelentős tapasztalattal rendelkeztek, megfelelő 

színvonalon valósították meg az elvárt tevékenységeket. A helyi segítők bevonásával a tudástranszfer 

megvalósult, a településeken várható hasonló foglalkozások indítása. 

 


