A Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
munkaterve a 2009-es évre
A 2009. évi munkaterv az Alapítvány szakmai tevékenységével és működésével
kapcsolatos legfontosabb feladatokat tartalmazza.
1. Kiadványok
Ifj. Csoóri Sándor „Dudanóták gyűjteménye” kottagyűjtemény CD-melléklettel
történő újrakiadása. Ennek megvalósítása prioritást élvez a közeljövőben, hiszen a
tanulásban fog iránymutató szerepet játszani. Lányi György, a Pál Pista bácsi
táborában készült anyagainak is hasonló módon (kotta, CD) történő megjelentetése.
A hon-lapunkon a dudával kapcsolatos írások/kutatási eredmények megjelentetése
több nyelven. Adorján István dolgozik a különböző intézményeknél (Néprajzi
Múzeum, ZTI stb.) még fellelhető anyagok összegyüjtésén. Kb. 30 db. CD-ből fog
állni a sorozat, amit DVD-vel is ki lehetne egészíteni.
2. Oktatás
Folytatódik az állandó találkozóhelynek helyszínt biztosító Ifjú Muzsikás Klub
keretében működő „Padkaporos Táncház”. Terv a szokásos kétbodonyi tábor Pista
bácsival, de felmerült egy boldogkőváraljai kurzus is. Tudomásunk szerint
megrendezésre kerülnek a szennai, váraljai dudás táborok is, amelyek
népszerűsítését készséggel megtesszük.
Dudás nyári táborokban aktív részvétel.
A Magyar Dudazenekar szakmai, zenei továbblépése elodázhatatlan. Ennek alapja az
Ifj. Csoóri Sándor által kidolgozott zenei, ritmikai gyakorlatok. Egy kisebb csapat
gyakorolja ki, értse meg a kapcsolódó szemléletet. A következő lépés pedig a
boldogkőváraljai „Dudás Mesterkurzus” (2009. jún. 17-21.), ahol a 30-40 fős tábor
sajátíthatja el ezt a tudást. A pomázi „Vár Tábor” is alkalmas a tanulásra. Állandó
hiányosságunk a férfiének mellőzése, pedig ez is alapja az általunk képviselt pásztorkultúrának.
Február közepén körtelefon, s megbeszélünk egy időpontot a gyakorlásra.
Az új stílusú nóták esetében a már összegyűjtött kottákat elővenni.
3. Rendezvények, bemutatók, előadások
Országjáró bemutatók, előadások (folyamatos).
Részvétel az Országos Táncháztalálkozón, az Országos Szezonnyitó Táncházon.
Kapcsolatfelvétel és aktív részvétel a Magyar Hagyományőr Világszövetség
munkájában.
További teendő a fellépő ruházat fejlesztése (szűr, pantalló stb.), az értékesebb, új
stílusú dalok felelevenítése. Fontos a tudatosságra és az egységre való törekvés. A
fellépő ruházatot és a táborokat illetően pályázatfigyelés.

4. Nemzetközi tevékenység
Folyamatos kapcsolattartás. Cél eljutni Lettországba, Japánba. Szponzorokat kell
keresni, kérdés, hogy a Duna TV tudna-e filmet forgatni az útból, s ezáltal támogatná
a repülőjegyeket.
5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2009-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytat.
6. Pályázat
Jelentkezni a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budaörs, Hagyományok Háza stb.
keretében meghirdetett pályázatokra.
Folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket.
7. Működés
A törvényi előírások szerinti működés biztosítása.
A 2008. évi közhasznúsági jelentés elkészítése 2009. május 31-ig.
Amennyiben szükséges, a Működési Szabályzat aktualizálása.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek
intézését, 2009-ben is Horváth Lászlóné végzi.
Budapest, 2009. január 30.
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