Dudaszó Hallatszik Alapítvány
Munkaterv 2012. – elfogadott!
A 2012. évi munkaterv az Alapítvány szakmai tevékenységével és működésével kapcsolatos legfontosabb feladatokat tartalmazza.
Kiadványok
- Csoóri Sándor Ifj. „Dudanóták gyűjteménye” kottagyűjtemény CD-vel történő újrakiadása.
- Lányi György, a Pál Pista bácsi táborában készült anyagainak is hasonló módon (kotta, CD)
történő megjelentetése.
- Az ÚJ! hon-lapunkon a dudával kapcsolatos írások/kutatási/zenei eredmények megjelentetése.
- A zenekar második CD-jét elkészíteni!
- Kisfilm összeállítás a magyar dudáról, hagyományokról a generációs folytonosság jegyében.
Oktatás
Folytatódik az állandó találkozóhelynek helyszínt biztosító Baross Sörözőből alakult „Betyár
Tanyán” a Békás Táncház keretében működő rendszeres gyakorlási lehetőségünk és az azt
követő táncház. Terv a kétbodonyi tábor Pista bácsival és reméljük megrendezésre kerülnek a
szennai, váraljai dudás táborok is. Csoóri Sándor stúdiója és Németh Miklósék havi
összejövetelei ugyancsak nagyszerű lehetőségeket biztosítanak a tanulásra. Terv a „Mesterkurzus” tanfolyam. A duda iránt érdeklődőknek válasz, készítők elérhetőségének megadása.
Folytatódjon a Bese Botond által indított - táncházak előtti - tanítása.
Rendezvények, bemutatók, előadások
Országjáró bemutatók, előadások (folyamatos) – internetes levél-akció, hon-lap „modernizálás”.
Részvétel az Országos Táncháztalálkozón, az Országos Szezonnyitó Táncházon. Aktív részvétel
a Magyar Hagyományőr Világszövetség munkájában. Szűrök, referencia kisfilmek készíttetése. A
„Magyar Duda Napja”-nak, a magyar duda hungarikummá nyilváníttatásának feltételeinek
megteremtése. A szegedi -, és az ipolysági dudás eseményekről történő megemlékezés.
Folytatni az év végi regöléseket.
Nemzetközi tevékenység
Folyamatos kapcsolattartás. Cél, eljutni nemzetközi dudás fesztiválokra. A duda iránt
érdeklődőknek válasz, készítők elérhetőségének megadása. Strakonicei Találkozó táncosokkal!
Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2012-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljainak elérése
érdekében folytat.
Pályázat
Jelentkezni a Nemzeti Kulturális Alapprogram, önkormányzatok, Hagyományok Háza, Budapest
Bank stb. keretében meghirdetett pályázatokra. Folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati
lehetőségeket! Szponzorok felkutatása!
Működés
A törvényi előírások szerinti működés biztosítása.
A 2011. évi közhasznúsági jelentés elkészítése 2012. május 31-ig.
Amennyiben szükséges, a Működési Szabályzat aktualizálása.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek intézését, 2012ben is Horváth Lászlóné végzi.
Budapest, 2011. december 28.
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