Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2006. évi szakmai tevékenységéről
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2006. évi munkaterv képezi.
1. Kiadványok
Terv maradt a Magyar Dudazenekar második CD-kiadványa, de jelentős lépést
tettünk újabb összeállításokkal (Bartók emlékműsor, "..szólt a duda, aztán
táncoltak..", Dél-alföldi -, dunántúli táncdallamok) a megvalósítás felé.
2. Oktatás
Folytatta munkáját a "Padkaporos Dudás Táncház". A Zöld Macska diákpincéből
átköltöztünk az Ifjú Muzsikás klubba. Előadások, tánc-, énektanulás és a dudások
folyamatos kapcsolattartása ideális körülmények között működött.
A dudás nyári tábor idén Kétbodonyban volt, Pál Pista bácsi szülőfalujában. Jó
hangulatban, a tekerősökkel közösen telt el. Szennán, Váralján, Pécsett, Pomázon is
voltak dudás táborok, fesztiválok.
3. Rendezvények, bemutatók, előadások
CD lemezbemutatóra került sor a Fonóban januárban.
Országjáró bemutatók, előadások idén is szép számmal voltak
Részt vettünk az Országos Táncháztalálkozón, az Országos Szezonnyitó Táncházon
és az idén fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Téka zenekar ünnepi
rendezvényein.
A Lipótváros önkormányzata és az Arany 10 Művelődési Ház közös kiírásának "Élő
népzenei hagyományunk" c. seregszemléjének zenekarok kategóriájának
megnyerése!
4.Nemzetközi tevékenység
A kétévente megrendezésre kerülő strakonicei fesztiválra ezúttal nem hívtak meg
bennünket, a sok új vendégre hivatkozva.
Franciaországban töltöttünk gyönyörű napokat a helyi dudás szövetség (Boha)
vendéglátásában.
Erdélyi testvérszervezetünkkel (Cika Kulturális Alapítvány) egy csereprogramon
vettünk részt.
5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2006-ban vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytatott.
6. Pályázat
A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál több pályázatunk is támogatást kapott, Budaörs
a gyakorló dudák terén segített, míg a Tengertánc programból a táncházunkat tudtuk
támogatni.
Nyertünk a technikai (micro port) eszközeink fejlesztésére is, de annak összegét
2007-ben kapjuk meg.
7. Működés
A törvényi előírások szerinti működött az Alapítvány. A Budakörnyéki Ügyészség
tartott több évre visszamenő vizsgálatot, amelynek eredménye néhány hiányos
adminisztrációt hozott a felszínre. Ezeket természetesen kezeltük, amit kellett
kijavítottuk.
A 2006. évi közhasznúsági jelentés elkészítése május 31-ig.

Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek
intézését, 2006-ban is Horváth Lászlóné végezte.

Budapest, 2006.12.08.
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