Kultúrházak éjjel-nappal
Csatlakoztunk a Magyar Népművelők Egyesülete 2015. évi Kultúrházak éjjel-nappal országos kezdeményezés felhívásához,
melynek célja a művelődési házak és terek, valamint az abban folyó közösségi művelődés népszerűsítése. Az országos
program részeként következő rendezvényünkre várjuk kedves
Látogatóinkat.
Kelenföldi retro party
2015. február 14. 19.00–22.00 óra
Zenél a Blues Fathers.
A vendéglátásról a Retró büfé gondoskodik.
Belépőjegyek január 12-től 2000 Ft-os áron megvásárolhatók Budapesti
Művelődési Központ Információs szolgálatán, munkanapokon 9.00–17.00
óráig. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Kedves Olvasó!
Gondolt már arra, hogy felkeres olyan kulturális
központot, művelődési teret, amelyik sokféle tudományos előadást, aktivizáló kulturális programot,
kiállítást kínál Önnek? Örömünkre szolgálna, ha intézményünk felkeltené az érdeklődését, s nálunk
találna kedvére való kulturális eseményt, tanfolyamot, művészeti csoportot.
A téli időszak legkiemelkedőbb eseménye A magyar kultúra napja rendezvénysorozat lesz, amelyet főváros-szerte január 22-én ünnepelünk.
Érdekes, új témákat kínál a világtörténelem és a művészettörténet iránt
érdeklődőknek Nyitott Egyetemünk is. Fontosnak tartjuk a számítógép
használatának alapos megismerését és az internettel kapcsolatos ismeretek bővítését, ezért tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.
Művészeti csoportjaink, alkotó műhelyeink nyitottak, szívesen fogadják a
bekapcsolódni kívánó művészetbarátokat.
Folyamatosan tartunk szakmai fórumokat, konferenciákat és továbbképzéseket a főváros kerületi kulturális intézményeiben, közösségi házaiban
dolgozó kollégáink részére, de a szakmán kívüli érdeklődőknek is lehetőségük van a programok látogatására.
Összegyűjtöttük és átnyújtjuk Önnek mindazokat az információkat, amelyek bemutatják kulturális központunk januári és februári tevékenységét.
Jó szívvel ajánlom lapozgatásra programfüzetünket, annak reményében,
hogy ellátogat valamelyik rendezvényünkre és hozzánk hasonlóan talán
megkedveli ezt a hetvenes évek végén épült „retro-épületet” is!
Pordány Sarolta
Igazgató

Magyar Kultúra Napja
27. éve ünneplünk január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc e napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát 1823-ban. Ezen a napon
rövidfilmet mutatunk be honlapunkon (bmknet.hu),
melyben megosztjuk gondolatainkat a kultúra, benne
a fővárosi közösségi művelődés szerepéről, jelentőségéről mindennapjainkban.

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KULTURÁLIS SZAKEMBEREKNEK A BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
A fővárosi közösségi és közművelődési intézmények számára tájékoztatási, ismeretbővítési lehetőségeket és tapasztalatcseréket szervezünk.
E szakmai rendezvények célja, hogy segítsék a budapesti kulturális,
közösségi programok minőségi megvalósítását és a szakmai kapcsolatok
bővítését. Várjuk a kerületi kulturális intézmények, közösségi terek, civil
szervezetek és kulturális vállalkozások vezetőit és munkatársait a BMK-ba.

KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
Minőségfejlesztés a közművelődésben II. modul:
Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje (auditja)
Folytatva a BMK „Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul”
ismeretrendszerét, amely az önértékelési rendszerekkel foglalkozott, a
résztvevő e modulban elsajátíthatja helyszíni ellenőrzés és az audit módszertanát. Továbbá a gyakorlatban kipróbálja a Minősített Közművelődési Szervezet Cím és Díj pályázati anyagok átvizsgálásának, és azok értékelésének folyamatát, valamint megismerkedik az audit előkészítésének és
lefolytatásának menetével.
Tervezett időpont: 2015. január 12., 13., 19., 26., 27. (összesen 30 óra).
Képzési díj: 65 000 Ft
Projekttervezés, pályázatírás
A képzési programon a résztvevő megismerheti a projekttervezés alapjait
és lépéseit. Megtanulhatja a saját projektötletének pályázattá fejlesztését:
projektcélok és tartalmi elemek megfogalmazását, indikátorok meghatározását, valamint a költségvetés és az ütemterv elkészítését.
Megismerheti a hazai és uniós pályázati forrásokat is.
Tervezett időpont: január 15., 22., 29., február 5., 12., 19. (összesen 40 óra).
Képzési díj: 90 000 Ft
Uniós projektek sikeres megvalósítása (menedzselése)
Átadjuk a projektek eredményes megvalósításához szükséges ismereteket,
és egyéni készségfejlesztés során a résztvevő megismerheti a különböző munkafolyamatokban felbukkanó konfliktushelyzetek kezelésének,
valamint a munkatársak motiválásának fortélyait. Bemutatjuk a helyes
dokumentumkezelési technikákat, melyek elősegítik a professzionális
munkavégzést.
Tervezett időpont: 2015. február 26., március 5., 12., 19., 26. (össz. 30 óra).
Képzési díj: 78 000 Ft

Vezetői kompetenciák fejlesztése a hatékony szervezeti működés
támogatására
A kulturális, szociális és oktatási intézmények közép- és felsővezetői számára hatékonyságnövelő ismereteket kínálunk. Továbbá vezetői
kompetenciáik erősítését szolgáló gyakorlatokat mutatunk be.
A képzési tematikát úgy állítottuk össze, hogy segítse az intézmény
bármely munkakörében dolgozó kolléga önálló munkavégzését.
Tervezett időpont: 2015. február–március (összesen 40 óra, 5 képzési napon).
Képzési díj: 120 000 Ft
Bővebb információ: Makk Katalin (06-1) 371-2771,
makk.katalin@bmknet.hu

TANÁCSADÁS
Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat®
Több mint tíz éve eredményesen működik a főváros szerte ismert pályaválasztási, munkavállalási és karrierépítési szolgáltatásunk. Várjuk azoknak
a jelentkezését, akiknek szüksége van információs tanácsra a szerteágazó
felnőttképzési kínálat területén és a jogszabályok közötti eligazodásban.
Komplex egyéni munka- és képzési tanácsadás
Több alkalommal igénybe vehető, személyre szabott beszélgetések,
amelyek során útmutatást kap az érdeklődő az információk önálló összegyűjtéséhez és az egyéni döntéshozatalhoz.
Segítségünkkel
• áttekintheti saját képzési- és munkavállalási életútját,
• megtalálhatja az esetleges buktatókat, feltárjuk a továbblépés alternatíváit,
• egyéni cselekvési tervet állíthat össze,
• a döntési lehetőségek mérlegelésével a számára legkedvezőbb megoldást
választhatja.
A tanácsadás történhet személyes konzultáció keretében, vagy telefonon,
illetve e-mailen keresztül. A személyes találkozóhoz előzetes bejelentkezés szükséges: Makk Katalin munkavállalási tanácsadó (06-1) 371-2772,
palloinfo@bmknet.hu.
Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat nyitvatartási ideje:
kedden 13.00–16.00 óráig; csütörtökön 13.00–18.00 óráig.

Felnőttképzési internetes portálunk: www.felnottkepzesinfo.hu
Minden, amit a felnőttkori tanulásról tudni érdemes!
Az oldal egy tematikus linkgyűjtemény, mely összefoglalva gyűjti azokat az információkat, melyek támpontot nyújthatnak a felnőttképzés iránt
érdeklődőknek, legyen az felnőttképzési szakember, illetve a téma iránt
érdeklődő laikus.
A honlapot gondozza Egervári Krisztina, információkat ad és fogad
egervari.krisztina@bmknet.hu címen.

SZAKMAI FÓRUMOK
2015. január 27. 10.00–13.00 óra
Közművelődési statisztika
Konzultáció és gyakorlati tanácsadás az OSAP 1438-as számú adatlap
kitöltéséhez
A közművelődési tevékenységet folytató szervezetek kötelesek benyújtani a 2014. évben végzett tevékenységi mutatóikat az országos statisztikai
adatgyűjtés rendszerébe. Szakmai fórumunkon bemutatjuk az adatszolgáltatás folyamatát, valamint segítséget nyújtunk az adatlap értelmezéséhez. Demonstráljuk az elektronikus űrlap kitöltésének menetét. Támpontokat nyújtunk a felmerülő technikai problémákhoz, és lehetőséget adunk
a fogalmi értelmezéshez is.
A fórumra várjuk minden érintett közművelődési intézmény, civil szervezet és kulturális vállalkozás munkatársát.
A kulturális statisztikai adatgyűjtés országos rendszerét és eredményeit a
http://kultstat.emmi.gov.hu webcímen megismerheti.
A fővárosi adatgyűjtés felelős vezetője: Egervári Krisztina, 371-2774,
egervari.krisztina@bmknet.hu
2015. február 12. csütörtök, 14.00–16.00 óra
„Miért érdekes?”
Innovatív fővárosi kerületi közösségi intézmények bemutatása
Bemutatjuk a Művelődési Szint (MÜSZI) Kulturális Alkotóközpont és befogadó
tér szakmai és működési filozófiáját.
Meghívott vendégünk: Bársony Júlia, művészeti vezető, MÜSZI

A beszélgetés témái:
• közösségi kulturális terek itthon és külföldön,
• „alulról jövő” kezdeményezések,
• önfenntartó intézményi működés,
• közösségi szellem és hatékony együttműködés,
• a MÜSZI programjainak, működésének bemutatása,
• művelődési házak újradefiniálása.
A beszélgetést vezeti: Szabó Dániel, BMK
Információ: Szabó Dániel, 371-2764, szabo.daniel@bmknet.hu
2015. február 17. 10.00–13.00 óra
Alternatív foglalkoztatási formák a közművelődésben
Fórumunkon elemezzük a különböző úgynevezett alternatív foglalkoztatási formákat és alkalmazhatóságukat a kulturális és szociális intézményrendszerben.
Kulturális Közfoglalkoztatási Program nyújtotta lehetőségek a kultúra és
közösségi művelődés területén tevékenykedő intézmények és szervezetek számára.
Előadó: Kárpáti Árpád, Nemzeti Művelődési Intézet, Kiemelt Programok
Főosztálya
A fővárosi kulturális közfoglalkoztatás tapasztalatai
Előadó: Joós Tamás, igazgató
Az önkéntes munka alkalmazása, az önkéntesség kultúrájának terjesztése, s annak integrálása a honi társadalmi környezetbe, különös tekintettel
kulturális intézményekben.
Előadó: F. Tóth András, Önkéntes Központ Alapítvány
Az Iskolai Közösségi Szolgálatok lehetséges szerepvállalása a közművelődési intézményekben, együttműködési módok a két intézményrendszer
között.
• A közösségi szolgálat elvi és gyakorlati kérdései, a gyakorlati munkát
közvetlenül segítő módszerek.
• A fogadó intézmények feladatai.
Előadó: Dr. Bodó Márton, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Jó példákat mutatunk be a kulturális közfoglalkoztatásra, az önkéntes és
az iskolai közösségi munka alkalmazására munkavállalók, illetve munkáltatók szemszögéből.
Információ: Makk Katalin munkavállalási tanácsadó, 371-2771,
makk.katalin@bmknet.hu

SZAKMAI KLUBOK
A BMK 2015 januárjától új szakmai klubokat indít, melyek lehetőséget nyújtanak
a résztvevőknek szakmai érdeklődésükkel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és
legfrissebb eredmények megismerésére. A klubokban közös szakmai témafelvetésekre és tapasztalatcserékre, továbbá a többiek jó gyakorlatának megismerésére is mód nyílik. Klubjaink nyitottak, várjuk a szakembereket.
2015. február 11. szerda, 10.00 óra
Nemzetközi klub
A klubot a nemzetközi ügyek iránt érdeklődő közművelődési szakembereknek, civil szervezetek munkatársainak ajánljuk. A klubfoglalkozások
gyakorlatorientáltak: projektekben résztvevő szervezetek látogatásán és
workshopokon keresztül lehetőség nyílik a legfrissebb szakmai trendek,
témák, ötletek, pályázatok megismerésére, amelyekkel a hazai tevékenységeket lehet gazdagítani. A nemzetközi tevékenységek érinthetik az ös�szes szakmai tevékenységet az ifjúsági munkától, a művelődő közösségeken keresztül a felnőttképzésig. A klubfoglalkozások során igyekszünk az
együttműködési lehetőségek széles spektrumát bemutatni.
Klubvezető és moderátor: Brenner Zsuzsanna osztályvezető, 371-2770,
brenner.zsuzsanna@bmknet.hu
2015. február 18. szerda, 10.00 óra
Minőség klub
Klubunkba minden olyan szakembert várunk szeretettel, akit a minőségügy gyakorlati kérdései érdekelnek, napi munkájában érintenek. Tippeket
adunk és trükköket mutatunk be a tevékenységek és a szervezet fejlesztéséhez. A jó gyakorlatok bemutatása mellett az egymástól tanulást tes�szük a fókuszba.
Klubvezető és moderátor: Brenner Zsuzsanna osztályvezető, 371-2770,
brenner.zsuzsanna@bmknet.hu
2015. február 25. szerda, 10.00 óra
Angol nyelvi klub
Újonnan induló angol nyelvi klubunkban a kulturális szakemberek, civil
szervezetek munkatársai szaknyelvi ismereteiket bővíthetik havi egy
beszédcentrikus kiscsoportos klubfoglalkozáson.
Angol középfokú nyelvtudással rendelkezők jelentkezését várjuk.
Információ: Brenner Zsuzsanna osztályvezető, 371-2770,
brenner.zsuzsanna@bmknet.hu
A nyelvi klub részvételi díja: 2000 Ft/alkalom

2015. február 26. csütörtök, 10.00 óra
Ifjúsági szakemberek klubja
Fiatalokkal foglalkozó kulturális, szociális és egészségügyi szakembereket,
ifjúságsegítőket, pedagógusokat hívunk klubunkba. Beszélgetésünk témája a
korosztályos igényeknek megfelelő közösségi tevékenységek, jó gyakorlatok
bemutatása, pénzügyi forrásokkal kapcsolatos információk megosztása.
Klubvezető és moderátor: Fülöp Melinda osztályvezető, 371-2784,
fulop.melinda@bmknet.hu

Kiadványajánló
A közművelődés házai Budapesten 6.
Művelődéstörténeti sorozatunk kiadványaiban a fővárosi közművelődési intézmények krónikáját adjuk közre. Ebben a kötetben a XIV. kerületi Cserepesház, a
XVI. kerületi Corvin Művelődési Ház és a IV. kerületi Karinthy Frigyes Általános
Művelődési Központ (Újpesti Kulturális Központ) történetét tettük közzé.
Megrendelhető: Tóth Ágnes titkársági asszisztens, 371-2780.

HONLAPOK
Rejtő-kvíz februártól
A nagy érdeklődésre tekintettel februárban újra útjára indítjuk online kvízjátékunkat négy héten át Rejtő Jenő könyveiből, Rejtő Jenő olvasóinak.
Honlap: rejto.bmknet.hu
BMKnet.hu
A Budapesti Művelődési Központ honlapja a kulturális szakemberek és az érdeklődő látogatók számára egyaránt hasznos információkat és folyamatosan bővülő szolgáltatásokat kínál.
Napra készen követhetők programjaink, valamint a főváros friss kulturális hírei
közül is szemlézünk. A portál a szakmai közösségnek címlistákat, szakmai híreket, pályázati lehetőségeket kínál. Szakmai állásajánló és jogszabálymutató szolgáltatásunk segíti az érdeklődőket. Hírleveleink látogatóink és a szakmai érdeklődők számára folyamatosan megrendelhetők.
A Bmknet portálról az intézmény által szerkesztett összes honlap elérhető.
Honlap: bmknet.hu
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is: facebook.com/bmknet.

AKTÍV FELNŐTTKORI TANULÁS – ISMERETTERJESZTÉS
BMK NYITOTT EGYETEM – TÖRTÉNELMI TAGOZAT
Ismerős ismeretlenek: az újkor nagy személyiségei.
A hat részes vetítettképes előadássorozat a világtörténelem nagyjait mutatja be
élvezetes formában, de tudományos igényességgel.
Előadó: Dr. Hahner Péter történész, a „100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan
tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod...” című könyv szerzője.
2015. február 5. csütörtök, 18.00 óra – Savoyai Jenő
2015. február 12. csütörtök, 18.00 óra – Nagy Péter cár
2015. február 19. csütörtök, 18.00 óra – Mária Terézia
2015. február 26. csütörtök, 18.00 óra – Nagy Katalin cárnő
2015. március 5. csütörtök, 18.00 óra – Washington
2015. március 12. csütörtök, 18.00 óra – Napóleon
Jegyár: 700 Ft/alkalom.
Bérlet ára: 3600 Ft/6 alkalom.
Információ: Csiki István, 371-2782, csiki.istvan@bmknet.hu
Kedvezményesen megvásárolhatók a Rubicon történelmi folyóiratnak témához
kapcsolódó számai a BMK-ban.
Helyszín: BMK Információs szolgálat, földszint, 371-2760,
informacio@bmknet.hu

BMK NYITOTT EGYETEM – JÁTÉKOS KREATIVITÁS
ÉS FLOW-ÉLMÉNY A MINDENNAPOKBAN
Élvezetes, interaktív formában, ugyanakkor tudományos igényességgel tárjuk
fel új sorozatunkban a kreatív elme és a magával ragadó cselekvések által kiváltott, mindent elsöprő flow-élményeket. Számos gyakorlati példával „merülünk
el” egy kivételes gondolkodásmód lehetséges megvalósításában.
Előadó: Terbe Rezső témagazda és játékvezető
2015. január 28. szerda, 18.00 óra
Fiatal felnőtteket és az idősebb korosztályt várjuk.
2015. február 25. szerda, 18.00 óra
Középiskolás diákok részvételére számítunk.
Az előadások látogatása ingyenes.
Információ: Nagy Anna, 371-2876, nagy.anna@bmknet.hu

DIGITÁLIS KULTÚRA
Mindazokat várjuk, akik a virtuális világban szeretnének magabiztosan
közlekedni.
Internetoktatás kezdőknek
Mindazok jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a világháló nyújtotta lehetőségekkel az információszerzés és az elektronikus
levelezés területén.
Témakörök:
• a számítógép bekapcsolása, a billentyűzet és az egér használata,
• keresés az interneten,
• elektronikus postafiók létrehozása,
• e-mail küldése, fogadása,
• közösségi média: Facebook.
Képzési díj: 15 000 Ft
A képzés teljesítése után névre szóló BMK látogatási igazolást állítunk ki.
Internetoktatás haladóknak
A képzést azok számára ajánljuk, akik szeretnék továbbfejleszteni internetes
ismereteiket.
Témakörök:
• az internetes böngészés és levelezés ismereteinek elmélyítése,
• adattárolás a számítógépen,
• multimédia,
• web fotóalbum
• kommunikáció – Skype,
• útvonaltervezés,
• ügyintézés az interneten.
Képzési díj: 15 000 Ft
A képzés teljesítése után névre szóló BMK látogatási igazolást állítunk ki.
Bővebb információ: Egervári Krisztina, 371-2774,
egervari.krisztina@bmknet.hu
A képzésekre való jelentkezés folyamatos, indításuk a jelentkezők számának
függvényében történik.
A képzés teljesítése után névre szóló BMK látogatási igazolást állítunk ki.
Induló tanfolyamainkról bővebb információt a kepzes.bmknet.hu oldalon talál.

MŰVÉSZETI ISMERETTERJESZTÉS
A képzőművészet nagy mesterei – Ludmann Mihály művészettörténész
vetített képes előadás-sorozata
A több éve töretlen népszerűségnek örvendő programsorozatunk újabb
évadához érkezett, melyben a képzőművészet stílusteremtő nagy alkotóival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ludmann Mihály művészettörténész a XX.
század első felének kiemelt magyar alkotói mellett néhány külföldi művészt is
bemutat nagyszerű előadásaiban.
2015. január 7. szerda, 18.00 óra – Bernáth Aurél
2015. január 28. szerda, 18.00 óra – Kazimir Malevics
2015. február 4. szerda, 18.00 óra – Gulácsy Lajos
2015. február 18. szerda, 18.00 óra – Kmetty János
Jegyár: 700 Ft/alkalom.
Bérlet ára: 3000 Ft/5 alkalom
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu
Fotóoktatás haladóknak
A digitális és az analóg fotózás iránt érdeklődő, de már alapismeretekkel
rendelkező amatőröknek nyújt lehetőséget tudásuk elmélyítéséhez, illetve új
ismereteket szerezéséhez.
Főbb témakörök:
• a tanfolyamon használt eszközök bemutatása,
• épület- és városfotózás,
• fényképezés a természetben (táj, virágok, állatok),
• személyfotózás belső térben,
• számítógépes képfeldolgozás.
Képzési díj: 35 000 Ft
Információ: Egervári Krisztina, 371-2774, egervari.krisztina@bmknet.hu

BMK GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI
2015. január 12–30.
Papp Károly és Németh István kiállítása
Megnyitó: 2015. január 12. hétfő, 18.30 óra.
Harmincadik alkalommal hirdettük meg a
Vizuális Művészeti Hónapot, amely a fővárosban élő amatőr fotósok számára nyújtott csoportos bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra 36 alkotó 171 fényképet nyújtott be zsűrizésre. Kiállításunk anyagát e pályázat 2. és 3. helyezéssel kitüntetett alkotói műveiből
állítottuk össze.
2015. február 1–február 21.
Révész Antal festő, tervezőgrafikus kiállítása
Megnyitó: 2015. február 2. kedd, 18.00 óra.
„Az alkalmazott grafika rövid életű műfaj. A kvalitástól függetlenül,
a plakátot leragasztják egy másikkal, a kiállítást lebontják, azonban egyes
művek klasszikus értékké érnek az idő folyamán.”
Mesterei: Konecsni György, Köpeczi Bócz István és Barcsay Jenő.
A Tervezőgrafikusok Szövetségének tagja. Önálló tervezőként dolgozik a
tervezőgrafika különböző területein.
2015. február 23–március 14.
Ludmann Mihály festőművész kiállítása
Megnyitó: 2015. február 24. kedd, 18.00 óra.
„A festészetében kiemelt jelentőséggel bír a színhasználat, és a figuralitás,
valamint az emberek közötti érzelmi viszonyok megjelenítése.” Tanulmányait filozófia, művészettörténetet és képzőművészet ágakban folytatta.
Az 1980-as évek közepétől rendszeresen kiállító művész. Grafikái folyóiratokban jelennek meg, továbbá számos könyvet illusztrált, és borítóképet is készített.
Közel két évtizedes munkakapcsolat fűzi a művészt intézményünkhöz:
tematikus sorozatai, BMK szabadegyetemi előadásai, és a jelenleg is folyó
„A képzőművészet nagy mestrei” sorozata példátlan népszerűségnek
örvend.”
Ludmann Mihály új könyve
„A magyar építészet mesterei” címmel
kedvezményesen megvásárolható a BMK-ban.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782,
csak.orsolya@bmknet.hu

MŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELYEK
Verscsengő
Zenés irodalmi estek a BMK-ban
Kortárs magyar költők és zenészek mutatják be műveiket, melyek tolmácsolásában részt vesznek a Budapesti Versklub tagjai is. Az estek különlegességét
az adja, hogy látogatóink bármikor bekapcsolódhatnak a produkcióba akár előadóként, akár észrevételek és kérdések megfogalmazásával.
Az esteket moderálja: Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező
2015. február 13. péntek, 18.00 óra.
Belépődíj: 300 Ft/alkalom.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu
A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Budapesti Amatőr Alkotók Stúdiója (BAAS)
Konzultáció, vetítettképes előadások és gyakorlási lehetőségek
Elsősorban festészet és a grafika iránt érdeklődőket várunk foglalkozásainkra.
Fiók László festőművész szakavatott irányításával járhatják körbe a résztvevők
az egyes témaköröket. Mindenki a maga tudásának megfelelően alkothatja meg
saját művét. A kurzuson egyéni konzultációs lehetőséget is biztosítunk.
BAAS I. csoport foglalkozásai:
2015. január 17. szombat, 9.00–16.00 óra
Témák: anatómiai tanulmányok a művészetben, emberi alak tanulmányozása 		
(csontszerkezet), emberi test
2015. február 14. 9.00 – 16.00 óra
Témák: mozdulat-tanulmányok, emberi mozdulatok jellegének tanulmányozása
BAAS II. csoport foglalkozásai:
2015. január 31. szombat, 9.00–16.00 óra
Témák: tárgyábrázolás, kompozíció a fényképezés eszközével, tárgyábrázolás a
képzőművészetben, képi kompozíciós eszközök
2015. február 28. 9.00–16.00 óra
Témák: tárgyak, csendéletek hangulatainak változása a színek változásával,
napszak érzet (hideg színek – meleg színek)
Részvételi díj: 3500 Ft/alkalom, bérlet 9500 Ft/3 alkalom.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu

Fiók Rajziskola
A Fiók László Stúdió negyedik éve működik heti rendszerességgel a BMK-ban.
A résztvevők rajzi tanulmányokat folytatnak, csendélettel, portréval, egészalak
és aktrajzolással foglalkoznak. Az alkotói csoport szemléletében nagy jelentőséggel bír az egyéni benyomás, látásmód, kifejezésmód és szemléletmód.
A tagság meghívásos rendszerben működik.
Bemutatkozó kiállítást évente rendezünk az alkotók stúdióban készült munkáiból.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu
Budapesti Versklub
A klub szakmai programjait a Magyar Versmondók Egyesülete a BMK-val együttműködve biztosítja. Foglalkozásaira a versmondással komolyabban foglalkozni
kívánó versmondókat várjuk.
Időpont: januárban 17-én 10.00–13.00 óráig.
Vezeti: Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező
A foglalkozások látogatása ingyenes.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu
BMK Reflex fotóklub
A klubnak bárki tagja lehet, aki a fotográfia iránt érdeklődik. A foglalkozások
program ja egymás felvételeinek bemutatása, bírálata, hibáiknak kijavítása – az
egyre népszerűbb digitális technikának köszönhetően – PhotoShop program
segítségével, kiállításokra történő képválogatások, technikai újdonságok ismertetése. A kezdők is elsajátíthatják a fotózás alapjait.
Időpont: szerdánként 17.00–21.00 óráig.
Vezeti: Kührner László
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu
Vendégünk a Budai Fotó- és Filmklub
A klub rendezvényei:
		
		

2015. január 6. kedd, 18:00–20.00 óra
Nemzeti parkok az USA-ban: Szalkai István képei

		
		

2015. február 3. kedd, 18:00–20.00 óra
Berlin–Prága színes világa: Csehné Újhelyi Henriett képei

A fényképezés iránt érdeklődőknek gyakorlati bemutatók megtekintésére és
konzultációra is lehetősége nyílik az előadások után. Az 50 éve működő klubhoz
csatlakozhatnak a művészetbarátok.
A klub vezetője Csordás Gábor fotós.
Az előadások látogatása ingyenes.
Információ: Csák Orsolya, 371-2782, csak.orsolya@bmknet.hu

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSA ALAPJÁN
A BMK-VAL EGYÜTTMŰKÖDŐ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEK
Fővárosi Énekkar
Karnagy: Krasznai Gáspár
A 102 éve, Bárczy István főpolgármester rendeletére, javarészt fővárosi tisztviselőkből és pedagógusokból alakult Fővárosi Énekkar öntevékeny amatőr együttes. Igen széles repertoárral rendelkezik műsorán világi és egyházi művek, barokk és kortárs darabok egyaránt szerepelnek. A kórus közreműködik oratórikus
művek előadásában is, és számos mű ősbemutatója fűződik nevéhez. Az énekkar tevékenységét Budapestért díjjal, valamint Magyar Örökség díjjal ismerték el.
A próbák időpontja: hétfő, csütörtök 18.30–20.45 óráig.
Információ: Kürtös Annamária, +36 70/365-0424, Zentai Gyula,
+36 30/966-4054, honlap: fovarosienekkar.hu
Budapesti Vándor Kórus
Karnagy: Németh Zsuzsanna
A Budapesti Vándor Kórus 1936 óta működő amatőr énekkar. Az együttes első
karnagyának, Vándor Sándornak a nevét viseli. A kórus nagy sikerrel vett részt
Európa számos kórusversenyén és -fesztiválján. 1989-ben az Amerikai Egyesült
Államokban és Kanadában is vendégszerepelt. Repertoárja mintegy 500 év a
cappella és oratórikus irodalmából áll. Évente számos önálló koncertet ad, saját
karnagyi kurzust, kétévente saját fesztivált és nemzetközi kórusversenyt rendez,
továbbá önálló kiadványokat is publikál. Új magyar műveket írat, amelyeket folyamatosan bemutat és közread. Számos nemzetközi díjat nyert, a KÓTA 2014es minősítésén a legmagasabb kórusminősítési fokozatot a Hangversenykórus
fokozatot kapta meg. Vezető karnagya 1949-től 1999-ig Révész László volt, azóta pedig Németh Zsuzsanna, akit 2010-ben Artisjus-díjjal tüntettek ki.
A próbák időpontja: hétfő, csütörtök 18.00–20.00 óráig.
Információ: Németh Zsuzsanna, +36 20/469-5242, info@vandorkorus.hu
Bárdos Lajos Vegyeskar
Karnagy: Somorai Eleonóra
A kórust 1986-ban G. Horváth József karnagy, énektanár hozta létre.
Repertoárjában megtalálhatók reneszánsz, barokk, klasszikus és romantikus zenei alkotások éppúgy, mint XX. századi magyar zeneművek. Egyházi és világi témájú zeneművek egyaránt szerepelnek műsoraikban. Fennállásuk óta számos
bel- és külföldi hangversenyt adtak, illetve ünnepségen szerepeltek. Évtizedek
óta közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a Budapesti Művelődési Központtal és
a Corvinus Egyetem Budai Campusával.
A próbák időpontja: szeptembertől júniusig, csütörtökönként 18.30–20.30 óráig.
Információ: Somorai Eleonóra, +36 30/364-3429,
honlap: www.bardosvegyeskar.hol.es

Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes
„Mert mi bennünk zeng az élet, minket illet ez az élet”
A népszerű amatőr táncegyüttest Timár Sándor alapította 1958-ban. Az együttes célja a hagyományos néptánc- és népzenekincs hiteles bemutatása.
A korábbi művészeti vezetők legsikeresebb koreográfiái mellett, vendég alkotóművészek és a jelenlegi művészeti vezetés tánckompozícióit tartja műsorán.
A színpadi előadásokon túl gyermekek, felnőttek, nemzetközi érdeklődők számára is szívesen tart táncházakat. tánctanfolyamokat mesével, népi játékokkal.
A próbák időpontjai:
• felnőtt együttes (18 éves kortól „nagy együttes”):
hétfő, szerda 19.00–22.00 óráig,
vezeti: Szappanos Tamás művészeti vezető, tagdíj: 12 000 Ft/félév
• felnőtt utánpótlás csoport (18 éves kortól):
péntek 19.00–22.00 óráig,
vezeti: Dóra Fruzsina, tagdíj: 12 000 Ft/félév
• Pöttöm csoport (2–6 éves):
hétfő, szerda, péntek 16.00–19.00 óra (két csoport),
vezeti: Horti Réka, tagdíj: 12 000 Ft/félév
• gyermekcsoport (8–12 éves):
hétfő 18.00 – 19.00, szerda 17.30–19.00 óráig;
vezetői: Makrai Kata, Popovics Márk, tagdíj: 12 000 Ft/félév
Információ: Balogh Éva egyesületi elnök, bartok@bartokdance.hu

PROJEKTJEINK
Nemzetközi projektek
„ComeOn!”
A program generációk közötti együttműködésen alapul, interaktív személyes
találkozók és virtuális platformok bevonásával. Új lehetőségeket teremt a társadalmi részvételre. Fiatalok és idősek közösen vesznek részt helyi projektek tervezésében és indításában.
A projekt részeként megvalósuló képzés olyan különleges lehetőséget biztosít
idősek és fiatalok együttműködésére, amellyel hozzájárulhatnak a résztvevők és
az intézmények is a helyi társadalmi aktivitáshoz és fejlesztésekhez.
A projekt keretei között megvalósuló képzést 2015. januárban indítjuk 15–18 éves
fiatalok, és 55 év feletti idősebb résztvevőkkel.
További információk a projekt honlapján: comeon-project.eu/partners
Projektvezető: Brenner Zsuzsanna, 371-2770, brenner.zsuzsanna@bmknet.hu

Communication between generations – think, act, volunteer together!
A summary of international intergenerational pilot projects
Generációk közötti kommunikáció – angol nyelvű online kiadvány
Öt ország hat partnerszervezete dolgozott együtt, hogy megvalósítsa a
„Generációk közötti kommunikáció – gondolkodj, cselekedj, önkénteskedj
együtt!” című pályázatot. A projekt a generációk közötti kommunikáció fejlesztését tűzte ki célul. A partnerek tapasztalataikat egy online kiadványban összegezték.
Információ: Brenner Zsuzsanna,
371-2770,
brenner.zsuzsanna@bmknet.hu

A kiadvány angol nyelven elérhető:
issuu.com/budapestimuvkp/docs/cbg_high

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

HAZAI projektek
Kultúr-Tan-Ösvény
A projekt célja a nevelési–oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása. A 2012/13-as tanévtől öt éven át biztosítjuk
hét közoktatási partnerintézményünk számára évente egy témanap megtartását pályaorientáció témában, illetve környezettudatos életmódra felkészítő foglalkozást tartunk (3x3 órában). Ezek a foglalkozások a BMK-tól megrendelhetők.
Projekthonlap: kulturtanosveny.bmknet.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
„Zöld tömb – élhetőbb panel”
A projektben iskolai és intézményi kampánynapokat szerveztünk az élhetőbb,
zöldebb és közösségibb városi környezet igényének felkeltése, valamint a hulladékcsökkentési módok, az anyag- és energiatakarékosság, továbbá a tudatosabb fogyasztás és öko-háztartás kialakításának területén.
Fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatokat kidolgozandó projektek támogatása érdekében módszertani kiadványt jelentettünk meg, mely honlapunkon elérhető. Fenntarthatósági témaköröket feldolgozó videoszpotjaink ingyenesen
átvehetők.
Kampányhonlap: www.zoldtomb.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
TeÉrted Akadémia
A tanórán kívüli nevelést szolgáló projekt fenntartási időszakában, 2016-ig, évente egy közoktatási intézményben tartunk pályaorientációs és demokratikus nevelést szolgáló foglalkozásokat.
Útitárs című ikerkiadványunkat a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok, a DÖK-tagok és a diákvezetők számára térítésmentesen kínáljuk.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Fenntartási időszakban lévő projektjeinkről bővebb információ: Fülöp Melinda,
371-2784, fulop.melinda@bmknet.hu

VENDÉGPROGRAMOK
Délután klub a BMK-ban
A Délután Alapítvány klubjaiban korosztályoktól függetlenül találkozhatnak a
játszani, beszélgetni, barátkozni vágyók. A klubokat a telefonos lelki segély szolgálat tapasztalatai hívták életre, hogy legyen egy hely, ahol feloldódhat mindenki, miközben játszanak, beszélgetnek. Sakk, dominó, marokkó, Scrabble, kártyajátékok és játékos kedvű barátok várják a résztvevőket.
Foglalkozások időpontja: minden hónap első hétfőjén 14.00–17.00 óráig.
Információ: 217-1821, DélUtán klub
Etka-jóga
Minden korosztálynak, nőknek, férfiaknak egyaránt ajánljuk.
„Célunk, hogy mindennapjainkat természetes tartással, mozgással és légzéssel
éljük, erőnket nem elhasználni, hanem összegyűjteni tudjuk, javuljon egyensúlyérzékünk, keringésünk, erősödjenek és rugalmasabbak legyenek izmaink, ízületeink és érfalaink. Foglalkozásaink során fokozatosan újratanuljuk a kisgyerekkorunkban természetesen és ösztönösen alkalmazott mozdulatokat. Gyakoroljuk
testünk tudatos irányítását, hogy állandóan derűsek, hajlékonyak, magabiztosak
legyünk önmagunk és környezetünk örömére.”
Foglalkozások időpontja: keddenként 18.00–19.00 óráig.
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 10 000 Ft/10 óra.
Jelentkezés és információ: Miskolczi Katalin, a módszer képzett oktatója,
k.miskolczi@freemail.hu, mobil: +36 30/469-7909.
Zumba
Vérpezsdítő fitneszprogram, ahol táncolva formába hozhatja magát mindenki.
Foglalkozások időpontja: 2015. január végéig hétfőként 18.00–19.00 óráig.
Részvételi díj: alkalmanként 1000 Ft/alkalom, 4500 Ft/5 alkalom
Az edzéssel kapcsolatos kérdéseiddel fordulj bizalommal az edzőhöz.
Jelentkezés és információ: Nádai Ivett, ivettnadai@gmail.com
Tai Chi Chuan
A tai chi chuan varázslatos világa: könnyed mozdulatokat végző emberek égi
tánca. Mozgásuk körkörös és egységet alkot, mintha megszűnne számukra a tér
és az idő. Szerte a világon gyakorolják, egészség megőrzési vagy gyógyítási céllal. Egyesek a harci jellege miatt gyakorolják, mások pedig a meditatív megismerést keresik. Ezek látszólag különböző célok, megvalósításuk mégis azonos.
Foglalkozások időpontja: 2015. február 5-től csütörtökönként, 17.00–19.00 óráig
Oktató: Gellén Károly, tai chi chuan és chi kung oktató
Előzetes regisztráció és további információk: taichi-mindenkinek.hu
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom, bérlet 8500 Ft/hó

Mandala önismereti kör
A mandala szanszkrit eredetű szó, amely kört, középpontot jelent. Lenyűgöző
a benne rejlő harmónia és belső csend. Gyere velünk egy csodálatos utazásra,
játékra, az önmagunk középpontjának megismerése felé vezető úton. Foglalkozásainkon megtudhatod, hogyan vedd kezedbe az életed, miként légy tudatos,
és élj úgy, hogy ne csupán a körülmények alakítsanak téged.
Foglalkozások időpontja: 2015. február 12-től kéthetente
			
csütörtökön 19.00–21.00 óráig.
Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Gellén Károly, önismereti tréner.
Előzetes regisztráció és további információk: taichi-mindenkinek.hu

Terembérlet
A Budapesti Művelődési Központ konferenciák, képzések, workshopok, előadások, egyéni vagy csoportos tanácsadás, megbeszélések, toborzás, társasházi
gyűlések, bemutatók számára – szabad kapacitás terhére – terembérleti szolgáltatást kínál. A termek egyedi berendezési igénnyel, WiFi-szolgáltatással, hangosítással is kérhetők.
Oktatási cégek, szervezetek számára (akár vidékről is) kihelyezett képzési helyszínként igény esetén oktatásszervezéssel együtt is szolgáltatást biztosítunk.
Információ: Mlecsenkov László, 371-2873, mlecsi@bmknet.hu

A BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
CIVIL EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI
Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ),
Budapesti Népművelők Egyesülete (BNE),
Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ),
Ezüstnet Internetező Idősek Országos Egyesülete

Közfoglalkoztatás
A Budapesti Művelődési Központ korlátozott számban fogad közfoglalkoztatottakat. Jelentkezhetnek mindazok, akik a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnál már regisztráltak, illetve a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban kívánnak részt venni a fővárosban.
Jelentkezés és információ: Palacskó Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes és
Pordány Sarolta igazgató.

www.kisslifegym.hu

