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Miért kíván a város részt venni az Európa Kulturális Fővárosa cím kapcsán
megrendezett pályázaton?

K1

Pályázatunkkal Európa mellett tesszük le a voksunkat. Veszprém küldetése nemcsak az, hogy 2023-ra európai álomvilágot teremtsen a városban, hanem hogy megvalósítson egy valóban európai Magyarországot.
Veszprém egy kisebb város Magyarországon. Egy kicsiny város Európa szívében. Lehet, hogy ez nem hangzik
különösebben érdekesnek vagy izgalmasnak. De hazánkban Veszprém és környéke – amely a Balatont,
Közép-Európa legnagyobb tavát is magában foglalja – óriási stratégiai és kulturális jelentôséggel bír. Ráadásul megvan benne a potenciál arra, hogy Európa egyik legizgalmasabb „új desztinációja” váljon belôle.
Potenciálról beszélünk, igen... a felszínen egy hedonista térség a miénk, és Veszprém ennek a büszke
fellegvára. Pihenés a Balaton partján. Borkóstolás a szôlôhegyen. Koncertek a várban. Varázslatos város
a miénk, amely fölött megállt az idô, és amelyet körbevesz a víz, a bor, a szél, az erdôk, a gasztronómia,
a kultúra és a történelem. Megtalálható itt az élet élvezetének minden szükséges kelléke, amely tulajdonságunk nyaranta európaiak tömegeit vonzza ide hozzánk.
De ha egy kicsit megkapirgáljuk a felszínt, már nem annyira idilli a kép: egy háttérbe szorult, sok traumát átélt és identitásválsággal küszködô város rajzolódik ki elôttünk. A régió túlzottan függ a nyári idény
idegenforgalmától, emellett számos, a szó szoros értelmében zsákutcának számító mikrotérségek küzd
a fennmaradásért – és mindezt egyfajta örökölt tehetetlenség kárhoztatja bénultságra. Közepesen nagy
problémáink sûrû hálózata gátol meg minket abban, hogy kibontakoztassuk kreativitásunkat és az
ebben az egészen különleges európai régióban rejlô potenciált.
Veszprém jelenleg megrekedt, elszigetelôdött két meghatározó gazdasági tengely, nevezetesen a BécsPozsony-Gyôr és a Budapest-Székesfehérvár tengely között. Ez az elszigetelôdés jó ürügy a tehetetlenségre, arra, hogy egyfajta kényelmes illúzióba ringassuk magunkat.
Ugyanazzal az identitásválsággal kell szembenéznünk, amellyel Európa számos más kis városa is küszködik. Ami kicsi, az nemcsak szép lehet. Kicsinek lenni lehet kedves, egyedi, de unalmas és kockázatos
is. Ráadásul kicsi voltunk sebezhetôvé tesz bennünket. Bizonyítani akarjuk, hogy egy kis város is nyújthat
olyan életteret, ahol veszpréminek, balatoninak és európai polgárnak lenni szétválaszthatatlanul összefonódhat egymással. Meg kell találnunk annak a módját, hogyan tölthet be Veszprém vezetô szerepet
a térség kulturális életének irányításában, a régiónk megújulását célzó, aktív együttmûködés révén.
Ilyen körülmények között vétek lenne nem élni a lehetôséggel, hogy Európa Kulturális Fôvárosa lehetünk, és Münchhausen báró módjára saját hajunknál fogva kihúzhatjuk magunkat a mocsárból.
Ráadásul nem lenne pimaszul szórakoztató ugyanabban az évben elnyerni az EKF-címet, amikor Európa
másik „deviáns” államának, Nagy-Britanniának az egyik városa is megkapja azt? A folyamatos botrányok
és hírek lassan elfedik az európaiság eredeti értelmét – ha volt valaha ilyen egyáltalán. Szeretnénk hinni,
hogy Európa a nemzetek egységét, egy sokszínû, mégis közös gyökerû kulturális világszemléletet jelképez. Népeket, nemzeteket, amelyeket megannyi kisebb-nagyobb cél, remény, álom és félelem kapcsol
össze. Manapság azonban Európa egyáltalán nem egyszerû eset, ezért új utakat, módszereket kell
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keresnünk és megtanulnunk ahhoz, hogy mûködôképessé tegyük. És az nyilvánvaló, hogy erre egymagunkban nem leszünk képesek.
Itt elôbb jelen volt Európa, mint Magyarország bármely más részében. A Balaton volt a Kelet és a Nyugat
jelképes találkozási pontja, akkor is, amikor a két politikai tömb amúgy elérhetetlen volt egymás számára, és az uniós csatlakozásról még csak álmodni sem mertünk. Szeretnénk visszaszerezni ezt a találkozópont-szerepünket, csak ezúttal a korlátok, félelmek, bizalmatlanság és titkolózás nélkül.
Hiszünk abban, hogy ha sikerül megoldást találnunk a fô problémáink egy részére – és ezt nemcsak
magunk miatt akarjuk megtenni –, akkor egy egész földrész tanulhat tôlünk. Néhány példa:

A KICSI VALÓBAN SZÉP?
Ez bizonyára ismerôsen cseng sok európai számára. Kisvárosok? Akad ezekbôl bôven Európa-szerte, és
valószínûleg sokuk ugyanolyan gondokkal küszködik, mint mi. A görögországi Kalamatától a dániai
Sonderborgig, az olaszországi Matera körzetétôl az észak-svéd Umeáig mindenütt hallani azokról az
aggodalmakról, hogy a vidék haldoklik, vagy a legjobb esetben is stagnál. A nyári idény idegenforgalmától való túlzott függés is olyan kérdés, amely évrôl évre komoly gondot okoz a ciprusi Pafoshoz vagy
a montenegrói Herceg Novihoz hasonló településeknek. Így aztán bizonyos tekintetben valamennyien
ugyanabban a cipôben járunk.

ELVESZETT HARMÓNIA
Veszprém népességét az 1960-as és 1970-es években a háromszorosára duzzasztották, hogy kiszolgálják az
erôltetett iparosítás igényeit. Ennek hatására drámai átalakulás ment végbe a városi terek, a lakókörnyezet,
az intézmények, a kulturális élet fô elemei és a társadalom összetétele tekintetében. A térségbe újonnan
érkezôk identitása és gondolkodásmódja nagyon eltért – és a mai napig eltér – azokétól, akik tôsgyökeres
veszpréminek tartják magukat. Az elmúlt évtizedek változásai dacára a kultúrafogyasztási szokások alig
módosultak – és a mentalitásban, az életszemléletben is továbbra is ott tátong még a hatalmas szakadék.
Az, hogy Veszprém mindig is egyházi központ volt, tovább bonyolítja a dolgokat. A városban jelenlévô
vallási intézmények – és a hozzájuk kapcsolódó humán kapacitás, valamint a kulturális befolyás, amelyek
nem kis része figyelemre méltó történelmi jelentôséggel bír – szerepe többé nem egyértelmûen meghatározható modern, szekularizált világunkban: ennek az aránytalanságnak a kezelésére új, kreatív
megoldásokat kell majd találnunk.

A LOPAKODÓ ÜZEMMÓD VÉGE
Valahányszor véget ér egy fesztivál, felmerül a kérdés: hol vannak az év többi részében mindazok, akik
a fesztiválokat látogatják? Elfeledtük, hogyan éljük meg ezt a várost. Veszprém városközpontja már csak
árnyéka korábbi önmagának: szép díszlet, amelyben már évtizedek óta kihunyt az a bizonyos szikra. Új,
értelmes funkciót kell találnunk köztereink és épületeink számára. Olyan várost szeretnénk, amely élmények és érdekes kulturális programok tömkelegét kínálja, amelynek újragondolt városközpontja jól
kifejezi sokféleségünket és a szokásos napi tevékenységhez való játékos viszonyunkat, lakóövezetei pedig
izgalmas színt kapnak, hogy a helyi közösségek összekovácsolásának új vagy újra felfedezett színtereiként
szolgáljanak.
Kulturális szolgáltatásaink és intézményeink aránylag kicsi, de aktív közönséget szolgálnak ki, miközben
küszködve próbálnak új embereket bevonzani, akikben esetleg nincs meg a kellô önbizalom ahhoz,
hogy tevôlegesen részt vegyenek a közösség ügyeiben. Ahhoz, hogy ezen változtathassunk, párbeszédeket kell elindítanunk. Együttmûködésre, közös programok szervezésére kell rábírnunk intézményeinket, és el kell mosnunk a határokat a köz- és a magánszféra között. A közönségfejlesztés területén is
számos tennivaló akad: a passzív közönségbôl kezdeményezôket, aktív alkotókat kell nevelnünk.

SZEZONALITÁS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KETTŐSSÉG
A Balaton tulajdonképpen egy hatalmas rekreációs és kulturális témapark. Régiónk számára ez hatalmas
elônyöket, ugyanakkor hatalmas kihívást is jelent. Nyaranta tízszeresére nô a népesség, ugyanakkor
szeptembertôl júniusig a térség kihaltnak, élettelennek tûnik. A távlatokban gondolkodó, innovatív vállalkozásokhoz, merész kezdeményezésekhez képest túlsúlyban vannak a rövid távú üzleti célok, amelyekben nyoma sincs semmiféle civil felelôsségvállalásnak.

ELTŰNŐBEN LÉVŐ, LÁTHATATLANNÁ VÁLÓ VIDÉK
Büszkék vagyunk a környezô táj szépségére és változatosságára, de csúfos kudarcot vallunk abban, hogy
megfelelôen gondoskodjunk róla. Örökségünknek ez a részét egyre inkább veszélyezteti a gyors meg-
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gazdagodásra törekvô üzleti szemlélet, vagy egyszerûen az emberi tudatlanság, érdektelenség. Meg kell
tanulnunk, hogyan lehetünk történelmi hagyatékunk és természeti kincseink büszke örökösei. Meg
akarjuk mutatni, hogy a vidéki élet is szolgálhat lenyûgözô kulturális élményekkel, és ebben a tekintetben nem marad el a nagyvárosi élettôl.
Ugyanaz és mégis más.

ÚJRA FIATALNAK LENNI
A város és a régió elöregedése vonatkozásában két trendet kell kiemelnünk. Az egyik a fiatalság elvándorlása. Új karrierlehetôségek széles skáláját kell megteremtenünk, a kreatív generáció számára is vonzó
hellyé kell tennünk a térséget. Rá kell világítanunk arra, hogy az itt megtalálható bensôségesség ugyanolyan értékes tud lenni, mint a csillogó nagyvárosi élet és le kell küzdenünk azt az általános véleményt,
miszerint ez utóbbi tökéletesebb kiteljesedést nyújt, mint a vidéki élet. ezzel egy idôben sok idôsebb
ember választja új otthonául ezt a térséget, és a helyiek sem lesznek fiatalabbak. Meg kell találnunk a
módját, hogyan használhatjuk ki a 65 év feletti korosztályban rejlô hatalmas lehetôségeket.

A PASSZIVITÁS FELSZÁMOLÁSA
A veszprémiek gondolkodásmódjába számos olyan mentális gát épült be, amely a város viharos múltjában gyökerezik. Az itteniekre jellemzô a beletörôdés, egyfajta szellemi bénultság, mindent átható és
makacs bizalmatlanság, a fontosabb ügyek iránti közöny; belerögzült a gondolkodásmódunkba, hogy
kevéssel is megelégedjünk, részsikerekkel is beérjük. Képessé kell válnunk arra, hogy közösségeket építsünk, meg kell teremtenünk az önkéntesség hagyományát, ösztönöznünk kell az alulról szervezôdô kezdeményezéseket, egész egyszerûen erôsítenünk kell az emberek közötti kapcsolatokat.

KÖZÖS ÉLMÉNYEK = KÖZÖS IDENTITÁS
Régiónkban sokféle identitás fér meg egymás mellett. Veszprémnek, a Bakonynak, a Balatonnak, a kisebb városoknak és falvaknak, az egyes mikrorégióknak egytôl egyig megvan a maga saját helyi szellemisége. Természetesen ezen nem is akarunk változtatni. Épp ellenkezôleg: azt szeretnénk, ha ez a
sokféleség a kreativitás és a kulturális gazdaság forrása lenne. A célunk egy olyan kirakó, amely ha összeáll, több, mint a részei összessége De ehhez olyan eszközökre lesz szükségünk, amelyek segítségével felszínre hozhatjuk történelmi sérelmeinket, hogy közös örökséggé alakítsuk át és pozitív, együttes(?)
identitást adjunk mindenki számára.
A fő céljaink egyértelműek
Egy európai jövôt akarunk megteremteni a mindennapi életünkben: megmutatni magunknak és másoknak, hogy nemcsak Európa küszöbén állunk, hanem igenis bent vagyunk és
együtt vagyunk.
Régiónkat egymással szorosan és hatékonyan együttmûködni tudó közösségek hálózatává
akarjuk tenni.
Egy izgalmas, új régióvá szeretnénk válni Európában – olyan térséggé, amely képes túllépni
a bénító elôítéleteken és megmutatni, hogy egy harmonikusan együtt fejlôdô kisvárosok és
falvak hálózatával körülvett város is bírhat komoly kulturálisan jelentôséggel – Európa egészét
tekintve is. Olyan újfajta turisztikai desztinációt szeretnénk megteremteni, ahol a fenntarthatóság a legfontosabb alapelv és ahol az elsôdleges „termék” nem más, mint a minôségi idô
Megmutatjuk, hogy Magyarország mennyivel több annál, mint amit az aktuális politika párbeszédek mutatnak. És tesszük mindezt úgy, hogy mindeközben új kapcsolatokat építünk
ki és megerôsítjük a már meglévôket Európán belül.

A városra vonatkozó terv magában foglalja-e a környező térséget is?
Ismertesse a döntés okait!
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Pályázatunk fôszereplôje Veszprém városa, de nagyon lényeges, hogy tervünk túllép a város határain, és
a Balaton térségére is kiterjed1. Amikor arra kértük a veszprémieket, hogy mondják el, miért jó itt élni, a
három leggyakoribb válasz egyike az volt, hogy „mert itt a Balaton”. Mindennapi életünk tényleg szorosan
összefonódik a Balatonnal. A térség egészének azonban sosem volt esélye arra, hogy egységesen jelenjen
meg, fôként a múltból örökölt jogi és szervezeti keretek miatt. Az EKF-cím elnyerése nagyszerû lehetôség
lenne arra, hogy végre életképes szövetségeket alakítsunk ki. Programunk három területre koncentrál:

1 Az érintett térség jelentôs része a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik, és itt található a NATURA 2000 hálózat számos fontos védett
területe és természeti értéke is. A Balaton-felvidéken több olyan hely is található, amely az UNESCO Geopark hálózatának tagja, a kulturális
tájat pedig UNESCO világörökségi listájára jelölték (a magyar nemzeti bizottság várólistáján szerepel). Ezeknek a környezeti értékeknek a
gazdasága programunk fontos részét képezi.
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Veszprém városa (60 000 lakos): a beruházások és programok többsége ide összpontosulna.
A Balaton-felvidék és Veszprém közvetlen környéke (224 000 lakos, Veszprém né-

ZIRC

pességével együtt): a fontosabb projektek
jelentôs része itt valósulna meg, erôsítve az
itt található kisvárosok és falvak helyzetét.
A kölcsönösen elônyös projektek rendszere
megteremtené az olyannyira hiányzó kapcsolatokat a helyi közösségek között, és biztosítaná Veszprém, mint a térség központja
számára a szükséges kulturális kapacitást.

VÁ R PA LOTA
SOMLÓ

BALATONALMÁDI
SÜMEG

BALATONFÜRED
TIHANY
TAPOLCA

Balatoni üdülôkörzet (a fenti népességi
adatokkal együtt 437 000 lakos): e tágabb régióban olyan különféle hálózatos projekteket tervezünk, amelyek megfelelnek a kialakítani kívánt térségi arculatnak, továbbá
olyan kiemelt helyi rendezvényeket támogatnánk, amelyek összhangban vannak EKFcélok szellemiségével.
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Röviden ismertesse a város kulturális profilját!

K3

Veszprém meghatározó kulturális jelentôséggel bír Magyarországon, egyrészt azért, mert az ország egyik
legszebb városa, másrészt a magyar történelemben betöltött kiemelt szerepe miatt: évszázadokon át,
egészen az I. világháborúig a veszprémi püspök joga volt a magyar királynék megkoronázása, a várost
ezért nevezik a „királynék városának”.
Veszprém méretéhez képest bámulatosan sok színvonalas zenei fesztivál házigazdája a legkülönfélébb
mûfajokban, emellett pedig a kortárs mûvészet kiemelt, országos központjának számít – a város a modern képzômûvészeti alkotások mérvadó kiállításainak ad otthont. Számos kulturális helyszín található
itt, amelyek száma és színvonala meghaladja a más, hasonló méretû európai városokban megszokottat:
ez színházak, könyvtárak, kiállítások, mûvészeti galériák, múzeumok, továbbá kivételes szépségû és történelmi értékû alkotásokat bemutató egyházi kiállítások széles skáláját foglalja magában. A lakótelep
közepén, tízemeletes társasházak között elhelyezkedô Agóra Mûvelôdési Központ közel száz környékbeli
szervezet és civil csoport – kórusok, tánccsoportok, nyugdíjasklubok stb. – tevékenységei számára biztosít
helyszínt.
Veszprém legismertebb, európai hírû és kortárs tartalmakkal szolgáló rendezvényei a fesztiválok:
A VeszprémFest (sokféle zenei stílust és elôadót felvonultató, rangos fesztivál, amely rendszeresen
lát vendégül olyan nemzetközi sztárokat, mint Tom Jones, Dee Dee Bridgewater és Katie Melua), az
Utcazene Fesztivál (amely vegyes közönségnek mutat be kezdô együtteseket egész Európából és
a világ más részeibôl), valamint az Auer Hegedûfesztivál (amely minden évben fontos állomása a világ
legnagyobb hegedûmûvészeinek).
Ritkaság, hogy Budapesten kívül akkora mûvészközösség jöjjön létre, mint a veszprémi, amelyben történetesen túlsúlyban vannak az írók, irodalmárok: ez a közösség napi szinten formálja városunk kulturális életét.
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NÉV

I D Ő P O N T,
MIÓTA
IDŐTARTAM
KERÜL
MEGRENDEZÉSRE

FELLÉPŐ ELŐADÓK/
BEMUTATOTT
PROGRAMOK 2017-BEN

KÖZÖNSÉG

VeszprémFest
http://veszpremfest.hu/en

2004

július közepe
4-5 nap

Tom Jones élő koncertje;
Richard Bona és Mandekan Cubano;
Heather Small, The NPG

34,000

Utcazene Fesztivál
http://www.utcazene.hu/

2000

július közepe
4 nap

Több mint 50 együttes és zenész,
a szó szoros értelmében a világ
minden tájáról

100,000

Auer Hegedűfesztivál
http://auerfesztival.hu/2017/

2014

augusztus eleje
5 nap

Vadim Repin; Ray Chen; Frankl Péter;
Kim Suyoen; Alekszej Igudesman;
Tcha Limberger

40,000

A tágabb értelemben vett kultúrát tekintve Veszprém méltán híres a város jelképévé vált állatkertjérôl
(amely az ország második legnagyobbja), valamint kézilabdacsapatáról, amely rendszeresen bejut az
európai bajnokok ligájába, és elkötelezett helyi szurkolótáborral büszkélkedhet.
Veszprémben két egyetem mûködik: a multidiszciplináris Pannon Egyetem, amely vonatkozásában a
város versenyképessége szempontjából igen erôs K+F+I munkát emelhetjük ki, valamint a vallás- és társadalomtudományokra szakosodott Veszprémi Érseki Hittudományi Fôiskola. A két intézményt ötezer
hallgató látogatja, de ez a réteg meglepôen alulreprezentált a helyi kulturális életben.
A korábbi szocialista modellrôl való átállás nehézségei miatt a kulturális intézményeknek sok esetben
problémát okoz friss, mai igényeket is kielégítô, nemzetközi dimenzióval is bíró programokat kínálni.
Ezt az ûrt bizonyos fokig betöltik a nyílt piacon szervezôdô különféle fesztiválok – Veszprém kulturális
profiljának egyik fô erôssége –, de az általuk hozott egyedi tartalmakat a város kulturális intézményei
napi mûködésükbe nehezen tudják becsatornázni. Említésre méltó kivétel a kulturális élet intézményi
és piaci szereplôihez és programjaihoz egyaránt kiválóan kötôdô Hangvilla, ez a saját meghatározása
szerint multifunkcionális közösségi tér, amely a város és egy vállalkozás közös tulajdonában van, és különbözô nagyságrendû kulturális programok kiemelt helyszíne.
Érseki székhelyként a veszprémi Várhegy a szó szoros értelmében tele van palotákkal és templomokkal,
amelyek közül több egyházmûvészeti kiállításoknak is otthont ad. Büszkék vagyunk az itt ôrzött értékes
gyûjteményekre, de nem voltunk képesek megújulni és túllépni a hagyományos bemutatási formákon.
Egyértelmûen gyenge pontja a város kulturális kínálatának a fizikai elérhetôség: a város legnagyobb
kulturális központjának számító, képeslapra illô veszprémi Várhegy teljességgel kimarad a helyiek mindennapi életébôl.
A városban élôk tájékoztatása és bevonása a kulturális életbe is két olyan további terület, amelyekbe
Veszprémnek jelentôs energiákat kell fektetnie, lehetôség szerint innovatív módszerekkel kiegészítve.
Teljesen új közönségfejlesztési stratégiára van szükségünk annak érdekében, hogy a lakosság szélesebb
rétegét érhessük el.
Veszprém megyeszékhely, így a kulturális szolgáltatások és a kultúraszervezés természetes központjaként
kellene mûködnie a térségben, de városunk nem mindig látja el kielégítôen ezt a feladatát. Ennek egyik
oka – talán meglepô módon – a 120 kilométerre fekvô fôváros, Budapest. A veszprémi agglomeráció
részben egybeesik a balatoni üdülôkörzettel, ezzel, a tehetôsebb budapesti réteg körében rendkívül
népszerû célponttal – és ebben a körben számos kulturális és mûvészeti menedzsert, mûvészt és mûvészetpártolót is találunk. Ôk örömmel segítenek a kulturális élet fellendítésében az általuk látogatott
Balaton-felvidéki településeken, ugyanakkor hajlamosak csak az adott helyen vállalni aktív szerepet.
Így történhet az, hogy mindez az igyekezet és befolyás tulajdonképpen átugorja Veszprémet, amely viszont így csak nehezen tud életképes kulturális kapcsolatokat kiépíteni közvetlen környezetével.
A térségnek is megvannak a saját problémái, különösen az általános tömegturizmus kiszolgálásának
kissé önpusztító öröksége. Másrészrôl a térség számtalan kulturális értékkel bír: mûvésztelepeknek,
kortárs mûvészeti mûhelyeknek, rangos elôadó- és képzômûvészeti intézményeknek – így például az
ország elsô magyar nyelvû színházának – ad otthont. Itt található például az évente megrendezett Mûvé-
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szetek Völgye, amely arról ismert, hogy vidéki környezetben elegyíti a népmûvészetet és a kortárs kultúrát, vagy a balatonfüredi Fordítóház, amely nemcsak Magyarországról, de Európa számos országából
vonzza ide a legjobb fordítókat.
Számos kreatív kezdeményezésre láthatunk példát a városban és környékén is: ilyen a dizájn- és divatprojektek izgalmas felfutása, a folyamatban lévô sokféle tudományos kutatási és fejlesztési beruházás.
Ezeket a trendeket kell összekapcsolnunk, elérnünk, hogy egyfajta kreatív erôközponttá tudjunk válni.

Ismertesse az Európa Kulturális Fő városa cím odaítélése esetén végrehajtandó
program koncepcióját!

K4

Nem gondoljuk, hogy 2024-ben egy teljesen új világban ébredünk majd fel – de azt igen, hogy egy teljesen új gondolkodásmóddal. Programunk lényege a párbeszéd – párbeszéd az itt élôkkel, mûvészekkel,
borászokkal és gazdálkodókkal, családokkal és gyermekekkel. Ugyanakkor egy Európával folytatott új
párbeszéd kezdetét is jelenti.
Most, hogy számos történelmi akadályt magunk mögött hagyhattunk, végre a közösség érdekeire és
valós problémáira koncentrálhatunk. Olyan keretrendszert hozhatunk létre, amely egy mindenki számára élhetô régiót hoz létre – mindezt úgy, hogy kis lépéseket teszünk, az organikus fejlôdés igénye
által meghatározott irányba, túllépve azon, ahol Veszprém jelenleg tart.
A párbeszéd az elsôdleges és elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy megtegyük ezt a szükséges lépést.
Ezért ezt a címet adtunk a koncepciónknak: TÚLLÉPNI.
Beszéltünk már mindennapjaink ellentmondásairól, arról, hogy részsikerekkel is beérjük. Arról, hogy nem
sikerül elérnünk, megszólítanunk sem a fiatalokat, sem pedig az idôseket. A sok „majdnem”, amivel megelégszünk és mindazok a problémák és célok, amelyeket korábban bemutattunk, hogy miért is szeretnénk
Európa Kulturális Fôvárosa lenni – ez az, ami segített megfogalmazni koncepciónkat. Úgy érezzük, hogy
ideje túllépnünk a provincializmusunkon, túllépnünk a kishitûségen, túllépnünk a közönyösségen.

Veszprém bizonyos tekintetben máris túlteljesítette azt, amit egy 60 ezres lélekszámú európai várostól
elvárnánk. De egy a szokottnál több kiváló adottsággal rendelkezô, a nemzet mûvészeti és kulturális
életében különleges helyet elfoglaló városban és régióban többet és jobban lehet és fogunk is tenni.
A bennünk rejlô potenciált kihasználva hangadókká szeretnénk válni – és nem beérni azzal a szereppel,
hogy a hátsó sorban ülve jegyzetelünk.
Meggyôzôdésünk, hogy az EKF-cím az, amire szükségünk van a változások elindításához. Arra szeretnénk
ösztönözni az itt élôket, hogy személyes és közösségi téren is „lépjenek túl” a fejekben létezô korlátokon,
gátlásokon, és aktívabban vegyenek részt a város kreatív, kulturális és közösségi tevékenységeiben.
Azt várjuk valamennyiünktôl, hogy lépjünk túl a szûklátókörûségen, provinciális gondolkodásmódon és
ne különálló egységekként tekintsünk Veszprémre, a Balatonra és a térség különbözô településeire,
hanem úgy, mint amelyek már most is egy erôs és egységes európai kulturális színteret alkotnak. Meg
szeretnénk találni a saját megoldásainkat a fontos kérdésekben, mindezt úgy, hogy valóban európai
perspektívát kínálunk az itt élôknek. Ami azt illeti, túl akarunk lépni az európai és nem-európai nézôpontok kettôsségén is, valamint megvizsgálni, hogy Európában milyen, a miénkhez hasonló települések,
térségek mûködnek jól, és mit tanulhatnánk egymástól.
A túllépésre használt angol kifejezés, a „beyond” valójában nem fordítható le egyetlen magyar szóval –
a magyar nyelv egyszerûen nem így mûködik. A „Túllépni saját magunkon” annyit jelent, hogy a jelenlegi
állapotunkat meghaladjuk, továbbfejlôdünk onnan. Aktív, kihívás elfogadására késztetô jelentése van.
Koncepciónk és céljaink alapján konkrét intézkedéseket határoztunk meg, és ennek megfelelôen vázoltuk fel mûvészeti programunk fô irányvonalait, a következôk szerint:

AZ ÁRNYÉKUNKON TÚL – új városi jövő teremtése a kreativitás és a kultúra eszközeivel
A HATÁRAINKON TÚL – egymás mellett élés helyett regionális együttműködés
A ZSIVAJON TÚL – újszerű szemléletmódok felkutatása és adaptálása, az élet minden területén
A BÁJON ÉS ELSZIGETELTSÉGEN TÚL – a vidék azon adottságainak feltárása,
amelyek egyedi értékeket képviselnek, új szerepeket kínálva a kiürülő falvaknak, azok közösségeinek.
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HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIÁHOZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS
Ismertesse a városban a pályázat benyújtásának időpontjában követett
kulturális stratégiát, valamint a városnak a kulturális és kreatív szektorok
kapacitásbővítésére irányuló terveit – ideértve az előbbi szektorok, valamint
a város gazdasági és szociális szektorai közötti hosszú távú kapcsolatok
fejlesztését! Milyen tervekkel rendelkezik város a kulturális tevékenységeknek
a cím viselésének éve utáni időszakban történő fenntartására?

K5

Veszprém 2018–2030-as idôszakra vonatkozó, megújult kulturális stratégiáját 2017 decemberében
hagyta jóvá a képviselôtestület. Stratégiánkban nagy hangsúlyt kapnak egyedi kulturális erôsségeink: a
színvonalas kulturális helyszínek, a tömegeket vonzó fesztiválok, a színészek és a kortárs mûvészetek
szokatlanul nagy koncentrációja, és így tovább. Stratégiánk egyik kiemelt elemét képezi a Veszprémet
körülvevô térség, amely saját jogon is komoly kulturális értékkel bír, és ezáltal számos együttmûködési
lehetôséget és kiaknázható szinergiákat nyújt.
Emellett persze erôsségeinkre építô és gyengeségeinket orvosló módszereket, intézkedéseket határoztunk meg stratégiánkban. Ilyen gyenge pont például az intézményeink aránylag lassú átállása a szocialista stílusú, passzív mûködésrôl a modern, proaktív, európai szemléletû kultúraszolgáltatói struktúrára;
a társadalom szétaprózódása és elszigetelôdése, ami megnehezíti szélesebb célcsoportok elérését;
a helyi mûvészeti oktatás hiányosságai; a mennyiségre koncentráló idegenforgalom visszásságai.
Hat olyan témát különítettünk el, amelyekhez meghatározott célokat 2030-ig teljesítenünk kell.
TÉMÁK

CÉLOK

Versenyképes lakóhely

Olyan kulturális kínálat létrehozása, amely a jelenlegi és a leendő lakosok
számára egyaránt vonzóvá teszi a várost.

Intelligens örökségvédelem

A kulturális örökség megőrzése igényének összekapcsolása a kreatív
művészetekre és a kreatív iparágakra.

Életképes kreatív ipar

Kreatív vállalkozások segítése, ösztönzése, ezáltal közelebb hozva
egymáshoz a kulturális szolgáltatásokat és a kreatív iparágakat.

Versenyképes turizmusgazdaság

A térségben jelenlévő különböző idegenforgalmi profilok összehangolása,
egy egyedi kulturális tartalmat kínáló, vonzó utazási szolgáltatáscsomag
kialakítása érdekében.

A kultúra, mint a közösségépítés
eszköze

A kultúraszolgáltatók munkájának összehangolása az egyes városrészek,
közösségek összetartó erejének illetve együttműködésének erősítése
céljával. A helyiek segítése abban, hogy felismerjék és megbecsüljék
településük értékeit.

Közönségfejlesztés és művészeti
képzés

A jövő művészeinek fejlődéséhez szükséges keretek megteremtése.
A kulturális életbe történő bevonást hatékonnyá tevő rendszerek
létrehozása, események szervezése.

ben szükségünk van mindazokra az erôforrásokra és marketingerôre, amelyekkel az EKF-cím viselése
jár. Önbizalmunk megszilárdítása érdekében is szükségünk van rá, hogy megerôsítsen bennünket abban,
hogy képesek leszünk 2023, majd 2030 után is sokszínû és vonzó kulturális profilunkat fenntartani.
Veszprémnek az elkövetkezô évekre vonatkozó fôbb kulturális projektjei jelentôs befolyással bírnak a város profiljában, különösen a kreatív iparágakat tekintve. Kimozdítanak bennünket jelenlegi kulturális rendszerünk megszokott és nem kellô hatékonysággal mûködô komfortzónájából,
és egy új korszak kezdetét jelentik.
A kreatív ipar új térségi központját a veszprémi Aranyosvölgyben alakítanánk ki, gyakorlatilag
egy teljesen új városrészt teremtve, ahol – három egyetem (a budapesti Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem, a Pannon Egyetem és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), az önkormányzat és különbözô gazdasági résztvevôk együttmûködésével – egy irodák és lakóövezet sajátos
kombinációjával bíró tudásközpont jönne létre (14,5 millió eurós becsült beruházási költséggel).
Az Aranyosvölgy think-tankként, fejlesztôként és kivitelezôként meghatározó szerepet játszik dizájn-vezérelt városfejlesztési koncepciónk megvalósításában. Az újonnan létrejövô kreatív központ
küldetése a kézmûves ipar újragondolása – kortárs, progresszív és piacképes módon. Tervezett
befejezésének éve: 2021
Új kulturális negyed Veszprém belvárosában – a projekt célja a Petôfi Színház köré szervezôdô
egységes, központi kulturális tér kialakítása. Ennek keretében a szecessziós stílusú, felújításra váró
színházépület eredeti jellegét helyreállítjuk, és további terekkel bôvítjük ki. Az elkövetkezô években ez lesz a legnagyobb (29 millió euró értékû) színházfelújítási projekt Magyarországon. Az
épület körül elterülô Színházkert parkként és rendezvényhelyszínként szolgál majd, ideális helyet
teremtve szabadtéri elôadások és kiállítások megtartására, sôt, szabadtéri filmvetítésekhez is. Tervezett befejezésének éve: 2021.
A kézilabdacsapatunknak otthont adó Veszprém Aréna, amely nagy sikerû koncertek, musicalek,
operák és színielôadások helyszíne, ezenkívül kiállítási központ szerepét is betölti, felújítását követôen akár 8 ezer fôt is képes lesz befogadni (10 millió euró becsült beruházási költséggel) Tervezett befejezésének éve: 2021.

Hogyan jelenik meg az Európa Kulturális Fôvárosa kezdeményezés ebben a stratégiában?
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2023-as pályázatunk elôkészítése során számos olyan problémát feltártunk, amelyet jól tudnánk kezelni,
ha az EKF-cím adta többletsegítségre is számíthatnánk. Röviden: kulturális stratégiánk problémákra és
a feladatokra mutat rá, pályázatunk pedig olyan speciális eszköztár, amely gyorsabb, jobb és hatékonyabb megoldást kínál e problémák és feladatok megoldására. Európa Kulturális Fôvárosaként más, új
szemléletmódot sajátíthatunk el, mert a cím segíthet abban, hogy
• európai nézôpontból lássunk egyes dolgokat, amikor megoldásokat keresünk
• kapcsolatba lépjünk hasonló problémákkal küszködô, ezekkel tapasztalatot szerzett
partnerekkel
• olyan határidôt határoz meg számunkra, amely rákényszerít bennünket arra, hogy eredményközpontúbbak és döntésképesebbek legyünk
• Veszprémre irányuljon a figyelem – különösen a befektetôk, szakmai partnerek,
önkéntesek között.
Kulturális stratégiánkra is ráillene a „Túllépni” („Beyond”) mottó, mivel szakít az önkormányzati stratégiák
szokványos és sokszor ötlettelen gyakorlatával. Alábbiakban összefoglaljuk stratégiánk néhány konkrétabb
célját, amelyek vonatkozásában az EKF-címnek valóban elôrevivô és gyökeres változást hozó hatása lenne:

Stratégiánk minden elemét áthatja az a törekvésünk, hogy meghonosítsuk dizájn-vezérelt város mûködési elveit. Ez hosszadalmas folyamat, amelyet már el is kezdtük, és amely teljesen átalakítja városunk
és közösségünk arculatát és mûködését: úgy tekintünk a dizájnra, mint „jövôt alakító” eszközkészletünk
nélkülözhetetlen részére.
Mivel kulturális stratégiánk egészen 2030-ig szól, az EKF pályázat meghatározó szerepet tölt be a célok
elérésben – de mindenképp csak egy szeletét adja a stratégiának. A megcélzott fejlôdés elérése érdeké-
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Új térségi kulturális kapcsolatok és kapcsolatrendszerek létesítése Veszprém és a régió között,
valamint a már meglévôk megerôsítése. Mivel egy város kulturális stratégiája nem támaszthat elvárásokat és nem írhat elô feladatokat más önkormányzatok számára, az EKF-cím hívószóként
szolgálhat, amelynek segítségével arra ösztönözhetjük a térség szereplôit, hogy újfajta kulturális
szövetségre lépjenek velünk. Az EKF motiváló ereje olyan egységbe kovácsolhat bennünket, amely
korábban elképzelhetetlen lett volna.

HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
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Valódi közönségfejlesztés megvalósítása – amint azt a 21. kérdésnél elismerjük, egészen a közelmúltig a marketingre összpontosítottunk, nem pedig tudatos közönségfejlesztési intézkedésekre.
Ezért nem rendelkeztünk tudatosan kidolgozott stratégiával arra, hogyan növeljük és tartsuk meg
a közönséget, ahogy olyan intézményeken belüli és több szektort átfogó koncepciónk sem volt,
amely meghatározott célcsoportok igényeire reflektált volna. Az EKF-cím olyan keretet biztosítana
számunkra, amelyben többet megtudhatunk a céljainknak leginkább megfelelô módszerektôl,
kísérletezhetünk ezekkel és alkalmazhatjuk ôket. A stratégia nem különálló célokat határoz meg
az egyes intézmények számára, hanem egy holisztikusabb szemléletet követve átfogó célokat tûz
ki Veszprém egészére nézve.
A dizájn-vezérelt város koncepciójának megvalósítására vonatkozó ambiciózus tervünk olyan hoszszú távú cél, amellyel megelôzhetô lehet, hogy az egymást nem erôsítô, vagy egymás ellen ható
városfejlesztési elképzelések mentén sodródjunk. Ráadásul ez lehetôvé tenné városunk számára,
hogy megtanulja, hogyan igazíthatja hozzá mûködését a város és a benne élôk folyton változó
igényeihez. Az EKF megadná a kezdôlökést egy ilyen koncepció megvalósításához, és projektekkel
töltené meg az aranyosvölgyi kreatív ipari központot, komoly perspektívával bíró nemzetközi
együttmûködéseket és kreatív ipari szakembereket vonzana Veszprémbe.
E folyamat elsô lépéseként 2018 tavaszán konferenciát tartunk a városfejlesztés témájában, amelynek fô elôadója Jan Ghel lesz.

Amennyiben a város elnyerné az Európa Kulturális Fővárosa címet, akkor véleménye
szerint annak milyen hosszú távú kulturális, szociális és gazdasági hatásai lennének
(városfejlesztési szempontból is)?
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Amikor elôször próbáltuk felvázolni ennek hatásait, lelki szemeink elôtt egy boldog, intelligens és
együttmûködô város és térség képe rajzolódott ki. Ekkor újra átgondoltuk az egészet, immár azt is figyelembe véve, hogy az EKF-cím nem varázspálca, amely egyetlen suhintással megoldja az összes gondunkat,
ahogy bennünket sem változtat egyszeriben szuperhôsökké. Mondhatnánk, hogy vagyunk, akik vagyunk,
de mély meggyôzôdésünk, hogy 2023-ra valamennyien alapvetô változáson megyünk át. Így az itt ismertetett összes hatás a reális alapokon álló tudományos fantasztikum világába tartozik. Sokat tanultunk
abból, hogy megvitathattuk a Veszprém 2023 program kívánt és várható hatásait. Segített felvázolnunk
egy reális jövôképet úgy, hogy közben túl tudtunk lépni napjaink sokszor felszínes problémáin, és egy
pillanatra sem tévesztettük szem elôl fô céljainkat, és azt, hogy miért is csináljuk mindezt.

K U LT U R Á L I S H ATÁ S O K – A siker mércéje: Hogy az európai kulturális színtér
szerves részévé válunk – városként és térségként egyaránt
Megszabadulunk a kishitűségtől, és merünk nagyot
álmodni

Véget vetünk Veszprém
regionális elszigeteltségének

Hiszünk abban – és eszerint
is cselekszünk –, hogy
Európához tartozunk és
Európa hozzánk tartozik

Az európai szintű együttműködés lesz az általános
gyakorlat és nem a kivétel

Lendületet adunk a kreatív
elméknek, mozgósítjuk
a kreatív energiákat és
a tehetségeket

Növeljük kulturális szektor
teljesítőképességét

Az életben egyszer adódó
kihívás és lehetőség kulturális munkatársaink
számára

Mindennapjaink részévé
válnak a nemzetközi
projektek és az, hogy
nemzetközi keretek
között gondolkodunk

Nő a kultúrafogyasztás –
különösen a most még
passzív csoportok körében

Felújítjuk a kulturális helyszíneket és újfajta megközelítést alkalmazunk a
kultúrafogyasztás
színtereit illetően

A köztudatban a művészet
megszűnik csupán a múlt
örökségének lenni, egyre
inkább elfogadják kortárs
jelenségként

TÁ R S A DA L M I H ATÁ S O K – A siker mércéje: Hogy nem hallunk
t ö b b „ m i n d e g y ” - e t a Ve s z p r é m b e n é s t é r s é g é b e n é l ő k t ő l
A kultúra térbeli és társadalmi
elérhetősége alapvető elvárásnak
számít

Ami jó, azt másokkal is osszuk
meg – az EKF-élmény összehozza az
embereket

Kevesebb előítélet a gondolkodásban, Több önkéntes munka – bevett
szokássá válik a civil és a közösségi
több kíváncsiság a szívekben
szolgálat

Javul a vidéki élet és életstílus
általános megítélése

A köztéri művészet és a közös
alkotások átformálják az emberek
szemléletét

VESZPRÉM 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA/PÁLYÁZÓ VÁROS

Az emberek újra felfedezik a felfedezés örömét – kimozdulnak a városból,
élvezik a természetet

G A Z DA S ÁG I H ATÁ S O K – A siker mércéje: Hogy Közép-Európában meghatározó,
új kreatív régióként ismerjenek el minket

Veszprémet és a Balatont
újrapozícionáljuk, márkájukat megújítjuk – országos
és nemzetközi színtéren
egyaránt

Veszprém a kreatív iparágak új központjává válik,
aminek köszönhetően
csökken a gazdaság sérülékenysége

A térség úttörő szerepet
tölt be Magyarországon
az új munkaszemlélet
vonatkozásában

A térség négy évszakos idegenforgalmi célpont lesz

Gazdaságilag fenntarthatóbb kulturális intézmények
és szervezetek minden
ágazatban

A fogyasztók szemében
felértékelődnek a helyi
termékek és szolgáltatások

Kulturálisan tudatos
vállalkozások

A térség lemaradozó városai
új gazdasági fejlődési pályára
állnak

Közösségi gazdaság megoldásai erősítik a vállalkozói
szektort

Az elnéptelenedő vidéki
települések újra megtelnek
élettel

Az új, erősebb regionális
hálózat elősegíti egy jobb
közlekedési hálózat
kiépülését

Ö KO LÓ G I A I H ATÁ S O K – A siker mércéje:
Hogy a látogatók számának növekedése
ellenére is kevesebb hulladék keletkezzen,
és ne váljon túlzsúfolttá a térség

A VÁ R O S I É L E T E T É R I N TŐ H ATÁ S O K –
A siker mércéje: Hogy a megújuló városi
életterekben beinduljon az élet

A térségben széles körűen
ismerik és alkalmazzák a
fenntartható földhasználatot biztosító megoldásokat

A társadalmi és környezeti
tudatosság sokkal magasabb
szintje valósuljon meg

Dizájnközpontú városkoncepciónk átalakítja a városi
terek és a városi szolgáltatások használatát

A régi és az új város megítélése kiegyensúlyozottabbá
válik – egyes városrészek
megítélése javul

A „zöld fesztivál” kötelező
elvárás lesz – szervezők
és a vendégek számára
egyaránt

Az ökotudatos megoldásokat előnyben részesítése,
egészséges városi környezet
létrehozása

Az egyes városrészek
elszigeteltsége megszűnik –
fizikailag és átvitt
értelemben egyaránt

Népszerűbbé válnak a környezetkímélő közlekedési
módok

A Z A R C U L AT R A É S A Z I D E N T I TÁ S R A G YA KO R O LT H ATÁ S O K – A s i ke r m é rcé j e :
Hogy tényleg menő dolog lesz itt élni
Veszprém és a Balaton nemcsak
idegenforgalmi, hanem életstílusmárka lesz
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Új városrészek kerülnek fókuszba,
városnegyedek megtelnek élettel

Veszprémben és térségében élénkebb és hatékonyabb civil tevékenység folyik, mint valaha

Markánsabban kirajzolódó helyi
arculatok – újratervezett közös
arculat

HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

Az általános elégedettségi mutatók
jelentősen javulnak (a helybéliek és az
idelátogatók körében egyaránt)
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Ismertesse a cím által a jelölt városra gyakorolt hatás nyomon követésére és
értékelésére, valamint az értékelés eredményeinek terjesztésére szóló terveit!
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A koncepciók középpontjában a jelenlegi helyzetünkön való túllépés áll. Márpedig nem kis feladat felmérni, hogy hogyan léphetünk túl a jelenen a stratégiánkban ismertetett egyes területek vonatkozásában.
Meg akarjuk mutatni, hogyan mérhetôek egy kis város arra tett erôfeszítései, hogy túllépjen a komfortzónáján.
Lehet, hogy ez nem is igazán mérhetô – de abban biztosak vagyunk, hogy érezni fogjuk elôrelépéseket, a mostani állapotunk meghaladását a levegôben, a helyi közhangulatban, az emberek arcán.
Ennek megfelelôen a 7. kérdésre adott válaszunkban megpróbáltuk meghatározni a siker különbözô ismérveit. A várható hatások kifejezhetôk számszerûsített célok formájában, de akad közöttük olyan, amelynek esetében bonyolultabb a helyzet. Felmerült, hogy más EKF-városok megoldásait vegyük át (például a
Kaunasban alkalmazott boldogság-mutatót), de rá kellett jönnünk, hogy ez számunkra csak részmegoldás
lenne. Sajátos kihívásokkal kell megbirkóznunk, így a sikerünk is csak egyedi szempontok alapján mérhetô.

MIT M É R Ü NK? – Annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük a tényleges eredményeket, már
a felkészülési idôszak legelején kidolgozunk egy indikátorrendszert, és gondoskodunk arról, hogy pontosan meghatározzuk a kiindulási alapokat. Kidolgozzuk annak rendszerét is, hogyan gyûjthetjük be
az adatokat a térségi szereplôktôl. Az alábbiakban foglaltuk össze, mely fô területeket fogjuk figyelemmel kísérni:

Az elvontabb, szellemi síkon bekövetkezô fejlôdés mérésére a Beyond-mutatót alkalmazzuk mint saját
eszközt: milyen paradigmaváltást eredményez az EKF-cím a gondolkodásunkban, a világszemléletünkben, és hogyan alakítja át szokásainkat? Az érzelmi, kulturális és spirituális intelligenciát sajátos módon egyesítô mutatót dolgozunk ki a Pannon Egyetem szakmai közremûködésével.
Nemcsak Veszprém vagy a régió lakossága esetében szeretnénk vizsgálni az EKF program hatásait. Azt
is tudni szeretnék, hogy hogyan változik meg (vagy nem változik) az egy napra idelátogatók, a nyaralók,
az átmenetileg a városban élôk stb. élete a 2023-as év Veszprémjében. A különbözô célcsoportok másmás hozzáállást és módszereket igényelnek.
K I M É RI ? – A Veszprém 2023 projektiroda látja majd el a végrehajtás éveitôl a 2023 utáni, utólagos
értékelésig tartó idôszak során a program monitoringjával és értékelésével összefüggô összes operatív
feladatot. Ezenkívül létrehozunk egy Koordinációs és Értékelô Központot (KÉK), amely a fenti irodával
együttmûködve elemzô- és kutatómunkát végez, ezzel párhuzamosan pedig biztosítja a koordinációt a
különbözô partnerek között a lebonyolítás során. A KÉK önálló szervezet, amelyet a projektiroda bíz
meg és irányít, és az adott szakterületen jártas, nem állami szereplô mûködtet – utóbbi kiválasztására és
megbízására az EKF-cím elnyerése után kerülhet sor. Fô feladatai a következôk lesznek:
A teljes monitoring folyamat szakmai irányítása
A szakmai tartalom és módszertani háttér meghatározása
쩨 A meghatározott indikátorok és komplex mutatók mérési módszertanának kidolgozása
쩨 Az eredmények megfelelô formába öntése, értékelése, összefoglaló jelentések készítése
쩨 Piackutatások, felmérések koordinálása, minôségbiztosítása
쩨 Innovatív, összetett adatállományok elemzése, mûszaki követelmények meghatározása
és biztosítása
쩨
쩨

●

●

A kulturális programok közönsége
(növekedés, az összetétel stb. változásai)
● Kreatív vállalkozási szektor (növekedés, tevékenységi profil, kapcsolatrendszer, hajlandóság)
● Idegenforgalmi adatok
● Fenntartható civil infrastruktúra

Önkéntesség, közösségi szolgálatban
való részvétel
● A lakosság részvétele a kreatív folyamatokban
●
●

Nemzetközi kapcsolatok
Vonzó ideiglenes vagy állandó lakóhely

Alább látható a koncepciónk fentebb meghatározott fô elemeinek, stratégiai céljainknak és az elvárt
hatásoknak a kivonatos összefoglalása, a fontosabb mutatókhoz hozzárendelve:
AZ ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

Nemzetközi művészeti találkozók/konferenciák száma

×

× × ×

×

×

Új helyszínek száma a fenntartható
idegenforgalom szempontjából

×

A zsivajon túl

A határainkon túl

Az árnyékunkon túl

Települések közötti kulturális
együttműködések száma

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

A társadalmi nyitottság és tolerancia átlagos szintje

×

A veszprémi városrészek részvétele az alulról szerveződő tevékenységekben

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

× × ×

Az elismert vidéki gasztronómiai
helyszínek száma

× × × × ×

Falvakban lakók száma, akik rendszeres helyi hozzáféréssel rendelkeznek kulturális rendezvényekhez

× × × × × ×

×

×

×

×

×

Az ellenôrzési és értékelési munkafolyamatokat egy „intézmények közötti”, független monitoring bizottság (MB) irányítja, amelynek a fô feladata, hogy jelezze, ha valamilyen probléma merül fel. A nagyfokú átláthatóság és hatékonyság biztosítása érdekében a következô felekre számítunk a tagságban, pro
bono közremûködôkként: az EKF Bizottság (lásd: a 38. kérdésben), a helyi és térségi kulturális szcéna
szereplôi, a magánszektor szereplôi, partnereink az egyesült királyságbeli EKF címet viselô városból.
Összefoglalva: az MB ellenôrzi, a KÉK pedig végrehajtja a monitoringgal és értékeléssel kapcsolatos munkát.
H O GYA N M É RJ Ü K ? – Az ellenôrzési rendszer kidolgozása során az elsôdleges célunk egy olyan keretrendszer létrehozása, amely nem engedi, hogy eltérjünk a tervezett iránytól. Egy ilyen rendszerrel
biztosítható továbbá, hogy 2023-ra minden célkitûzésünk teljesüljön, és segít az összes érintett teljes
körû tájékoztatásában.

×

Elhagyott épületek és házak
száma a térségben
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×

Arculat és identitás: tényleg menő
dolog lesz itt élni

×

×

Városiasodás: a megújuló városi
tereken beindul az élet

×

×

Ökológiai: a látogatók számának
növekedése ellenére kevesebb
hulladék és nem jelentkezik
túlzsúfoltság

×

Gazdasági: Közép-Európában
meghatározó, új kreatív régióként
ismernek el

×

Társadalmi: nem hallunk több
„mindegy”-et a Veszprémben
és térségében élőktől

Közönségfejlesztés és művészeti
képzés

Diplomaszerzés után Veszprémben maradó fiatalok aránya

A kultúra mint a közösségépítés
eszköze

×

Életképesebb kreatív ipar

× × ×

Intelligens örökségvédelem

×

Versenyképes lakóhely

A kreatív iparban érintett vállalkozások száma

NÉHÁNY ELŐZETES
MUTATÓ

A várható hosszú távú
hatások (lásd K7)
Kulturális: az európai kulturális
élet szerves részévé válni

Kulturális stratégiánk
célkitűzései (lásd K5)
Versenyképesebb idegenforgalom

A bájon és az elszigeteltségen túl

A program
pillérei (lásd K4)

A KÉK tagjai:
쩦 Megbízási szerzôdés alapján mûködô menedzsmentszervezet
쩦 A Pannon Egyetem érintett karai (Gazdaságtudományi Kar,
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)
쩦 Focus Group Lab (Pannon Egyetem)
쩦 Magánszektorban mûködô kutató- és elemzôintézet

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Az ellenôrzés és értékelés egy 2019-ben készülô, kiinduló helyzetet rögzítô tanulmánnyal veszi kezdetét,
amely megteremti a késôbbi monitoring alapjait, és rögzíti a mutatók referencia-adatbázisát. Egészen
2024-ig éves rendszerességgel zajlik le az általános monitoring, majd a program lezárultával,
a levezetô szakaszban (2028-ban) még egyszer elvégezzük. Egyrészt a szélesebb rétegeknek szánt, közérthetô anyagok készülnek el e munkafázisok eredményeképpen, másrészt az EKF-közremûködôknek
szánt szakmai anyagok.
Célunk, hogy a programok lebonyolításának szerves részeként olyan innovatív eszközöket és megoldásokat (szoftveralkalmazásokat, fesztiválkártyákat, mobil GPS-adatokat stb.) alkalmazzunk, amelyek megkönnyítik a szervezést, majd a késôbbiekben a monitoringot, figyelemmel kísérést. Az innovatív
megoldásokat figyelemmel kísérô szakmai csoportunk (Adjustment Lab – lásd: a 38. kérdésre adott válaszunkban) segítségünkre lesz egy optimális és rugalmasan átalakítható rendszer kiépítésében.

HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
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MIKOR MÉ R JÜK ? – A 2019-es év a szükséges kiinduló helyzetet rögzítô tanulmányok elkészítésével
vagy aktualizálásával telik majd el, de 2020-ban mûködésbe lép a monitoring rendszer, és onnantól
fogva minden évben részletes éves jelentést adunk ki.
2019 – Az első szakasz – Részletes kutatási módszertan kidolgozása, kutatások meghatározása és
tervezése, keretrendszerek kidolgozása, a mutatókhoz szükséges referencia-adatbázis közlése, öszszetett adatállományok elemzése, technológiai háttér, az adatgyûjtés megkezdése
2020 – Az egyetemi kutatási projektek és kiemelt kutatási témák beindítása.
2021 – A második szakasz – Az elsô átfogó ellenôrzési jelentés
2022 – A Beyond-faktor elsô próbája
2023 – A harmadik szakasz – Intenzív monitoring, folyamatos adatgyûjtés, adatbázis-bôvítés
2024 – Az utólagos értékelésrôl készült jelentés – átfogó ellenôrzési jelentés
2025 – 2028 – A levezetô évek során végzett ellenôrzés és értékelés

EURÓPAI DIMENZIÓ
Részletezze a tevékenységek hatókörét és minőségét:
a) Az európai kulturális sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd és az európai polgárok
nagyobb kölcsönös megértésének előmozdítása;
b) Az európai kultúrák, a kulturális örökség és történelem közös vonásainak kiemelése,
valamint az európai integráció és az aktuális európai témák megvilágítása;

K9

A magyarok gyakran használt szimbóluma a „komp” – a hajó, amely folyamatosan ingázik ide-oda
a folyó két partja, esetünkben kelet és nyugat között. Egyes polarizáltabb történelmi korszakokban
ez a „köztes” állapot a kettôsség, a valódi európai identitás hiányának kifejezôdése volt. Mára minden
megváltozott: az értékek kevésbé kötôdnek a fizikai térhez, inkább a posztmodern zûrzavar termékei –
azé, amely szorosabban kötôdik az internet virtuális világához, mintsem a komp metaforájához. Ez bizonyos tekintetben megkönnyebbülés is, mert, most, hogy már nem két világrend határán helyezkedünk
el, fontosabb célokra használhatjuk ezt az összekötô szerepünket. Mert ha nincs is már itt az Arany
Horda vagy a szovjet csapatok, hogy megszállóként lépjenek fel, kulturális különbségek azért nagyon is
léteznek. Magyarországon több világ is keresztezi egymást: keleti és nyugati kereszténység, szláv és germán kultúra (anélkül, hogy mi bármelyikhez is tartoznánk), a bor és vodka stb. – olyan helyzetben vagyunk, hogy a hagyományos komp-szerepet egy vasúti fordítókoronggá alakíthatjuk át, amely lehetôvé
teszi, hogy a gondolatok és ötletek bármilyen irányban áramoljanak.
Azt akarjuk, hogy Veszprém ilyen kompként, illetve fordítókorongként mûködjön: városunk különbözô
mikrorégiók határán fekszik, így számottevô tapasztalatokat szerzett már ezen a téren – feladatunk most
annyi, hogy európai szintre emeljük ezt a funkcióját.

1989 elôtt a Balaton egyike volt annak a kevés számú helynek, ahol a keleti és a nyugati blokkból érkezôk
találkozhattak egymással. Családok, barátok, szeretôk újraegyesülésének helye volt, egymástól eltérô világnézetek találkozóhelye. Ez az örökség egyfelôl a kulturális programjaink elsôdleges hajtóereje, másfelôl megfelelô alapot teremt a jelenkor égetô kérdéseinek megvitatásához is. A kényszerû és az
önkéntes elvándorlás olyan, Európa egészét érintô kihívás, amely sokféle formát ölthet: a háborús menekültektôl a nyugaton munkát vállaló kelet-közép-európaiakon át a Balatonhoz hasonló üdülôhelyeken letelepedô nyugdíjasokig egy rendkívül komplex problémakört alkot.
Magyarország hírneve – vagy inkább hírhedt volta – fôként abból a kritikus hozzáállásból ered, amellyel
a magyarok egy része viszonyul Európához és az Európai Unióhoz. A nacionalizmus és a populizmus
térnyerése azonban nem kizárólag Magyarországon tapasztalható jelenség – gyakorlatilag Európa minden országában megfigyelhetô.
Napjainkban a térségünkbe látogatók és itt letelepedôk egyfajta menedékként keresik fel térségünket:
olyan helyet látnak benne, ahol maguk mögött hagyhatják mindennapi aggodalmaikat, konfliktusaikat.
Ezt a nyugodtabb, indulatoktól kevésbé fûtött légkört szeretnénk felhasználni párbeszédek elindítására, arra, hogy többet tudjunk meg az Európát leginkább foglalkoztató – és sokszor túlságosan is megosztó – legújabb kérdésekrôl. Higgyék el, mûködik! A hely hangulata (különösen egy pohár olaszrizling mellett) arra késztet mindenkit, hogy hátrébb lépjen egyet, túllásson a populista, makacs politikai szólamokon, a maga árnyaltságában tekintsen az európai valóságra, tanuljon másoktól és jobban
megértse ôket.
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Nem arról van szó azonban, hogy elefántcsonttoronyba zárkózunk – az említett problémák itt vannak,
körülöttünk, és arra várnak, hogy foglalkozzunk velük: a kihívás abban rejlik, hogy felrázzuk az embereket a passzivitásból, kezdve például a falusi öregasszonyokkal, akik számára az EU nem több, mint egy
polgármesteri hivatalra kitûzött zászló.

lódó aktuális kérdéseket –, de a nagyközönség gyakorta alig ért vagy hall meg valamit az ehhez kapcsolódó érvelésbôl. Olyan párbeszéd elindításának és mûvészeti kifejezéseknek szeretnék lökést adni, amelyek árnyaltabb megoldásokat eredményeznek annál, mint amit a szokásos „patriarchális konzervatív”
vagy „kritikátlan progresszív” megközelítéstôl várhatunk.

Fô projektjeink közül jó néhány ezekkel a kérdésekkel foglalkozik majd. A Szabadság Köztársaságában
– amelynek keretében nemcsak a megosztott Európa múltját idézzük fel, hanem a jelenhez is kötjük –
a Brexit után épp új életet kezdô brit partnerünkkel mûködünk együtt, ugyanakkor reflektálunk a közelmúlt függetlenségi törekvéseire és az autonómia érzékeny témájára is (mint például Katalónia, Skócia
stb. esetében). A „valami között”-i helyzetekrôl szóló Komp-projektünk célja árnyaltabb képet adni a
különféle migrációs trendekrôl; saját múltunkból indulunk ki, hiszen térségünknek a múltban is meg
kellett és a jelenben is meg kell birkóznia súlyos migrációs trendekkel, és mindez talán szolgál néhány
olyan tanulsággal, amelynek hasznát vesszük a jövôben. „Köztünk élnek” elnevezésû, új kezdeményezésünk arra az egész világon megfigyelhetô jelenségre épít, miszerint sok nyugdíjas kellemes éghajlatú,
természeti szépségekben bôvelkedô helyen szeretne letelepedni, hogy ott élje le nyugdíjas éveit: a mi
térségünk is kedvelt célpontjuk, és számos ellentmondás azt jelzi, hogy sok még a tennivaló – nemcsak
itt, hanem sok más hasonló európai térségben is.

Örökségünk letûnt értékeinek felélesztése és a rejtett értékek felszínre hozása olyan téma, amely már
régóta az általános európai párbeszéd tárgyát képezi. Egyes helyeken a háborúk során vesztek oda jelentôs kulturális értéket képviselô épületek és mûalkotások, míg másutt (Veszprémben is) az értékes
kulturális örökség sok esetben az erôszakos modernizálásnak esett áldozatul. Az ilyen veszteségek súlyos
lelki sérüléseket okozhatnak a helyieknek, elidegeníthetik a lakosságot saját környezetétôl. Ugyanígy a
korábban nem ritkán különféle funkciót ellátó, késôbb elhagyott helyekre – például gyárakra, katonai
bázisokra – sok esetben úgy tekintenek, mint az újjáépítési programok potenciális kiindulópontjaira.
„City-Arch” projektklaszterünk számos projektet indít el a következô témákban: a Lapostetô Fesztivál
életet lehel a megvetett szocialista-realista épületekbe; a Bunkerkultúra projektsorozat kortárs kulturális
funkciókkal ruházza fel az elhagyott ipartelepeket és katonai bázisokat, húszemeletes toronyházunk átalakítása pedig jó kiindulópontként szolgálhat egy európai szintû párbeszédhez a régi toronyházak
hasznosításának témakörében.

Egész Európát érintô probléma az is, hogyan találjunk új, hasznos funkciót a vidéki területeknek – ez kiemelten fontos kérdés Veszprém térsége szempontjából, amely olyan gondokkal néz szembe, mint a
kis és egyre zsugorodú lélekszámú falvak sokasága, a hagyományos földhasználat (például szôlészet) és
az új nyaralók építése iránti, folyamatosan bôvülô kereslet állandó szembenállása, az idegenforgalmi
szolgáltatók és a tájvédelem között kialakult feszültség. Két projektklaszterünk is azt a célt szolgálja,
hogy segítsenek megoldást találni ezekre a problémákra: A „Harmónia újjáteremtése” a balaton-felvidéki kultúrtáj megôrzését és átgondolt fejlesztését, a „Homlokzatok” pedig azt tûzte ki célul, hogy a falusi életformát átmentse a jövôbe.

Az európaiság kérdése

Mivel a magyar egyike annak a kevés európai nyelvnek, amely nem az indoeurópai nyelvcsalád tagja, a
magyarok körében általános a nyelvi elszigeteltség, a más nyelvekkel szembeni idegenség érzése. Aligha
meglepô, ha az EKF-címre pályázó városok közül sokan a nyelvkérdést is zászlajukra tûzik. Mi egy kevésbé én-központú szemléletmódra törekszünk, annál is inkább, mivel lelkes pártolói vagyunk az egész
Európát érintô aktuális nyelvi problémákra vonatkozó párbeszéd elindításának, a jelképes és mûvészi
kifejezést és a mindennapi élet gyakorlati oldalát tekintve egyaránt. „A szavak igazsága” elnevezésû
projektklaszterünk tárgya a nyelvi értékek megôrzése: ennek keretében a globalizáció hatásait igyekszünk kezelni, és új nézôpontból közelítünk az idegenség kérdéséhez: soha nem volt még ennyire
könnyû megértenünk egymást, ugyanakkor ennyire személytelenek sem voltak még az interakcióink.
Veszprém identitásának kialakításában jelentôs szerepe volt annak, hogy a város évszázadokon át püspöki székhely volt. A hithez, a valláshoz és a spiritualitáshoz való általános viszonyunk gyökeres átalakulása az egyén és a közösség szintjén egyaránt kitörölhetetlen nyomot hagyott. Egy nehezen
megragadható, általános probléma figyelhetô meg a mindenki által elfogadott, közös értékek hiányából
fakadóan, nemcsak a helyi közösség, hanem az egész magyar társadalom vonatkozásában. Hasonló állapot leírására már régóta használják az „anómia” szót (amely azt a jelenséget takarja, amikor a társadalom kevés erkölcsi iránymutatást nyújt az egyénnek). Olyan programokat akarunk kidolgozni,
amelyek segíthetnek a jelenkori kontextusban is megértetni az emberekkel azt, hogy mennyire nélkülözhetetlen társadalmi összetartó ereje van mindenfajta hitnek. Ennek elsô lépése a „Gondolatok Fesztiválja” elnevezésû projektünk, amelyre 2023 elején kerül sor, hogy beindítsuk a párbeszédet ebben a
témában.
Elsô hallásra nem tûnik újdonságnak, hogy a nemi szerepek és a család témájával is foglalkozunk programunkban. A felszínen talán nem újdonság, de Magyarországon ezek kényes témának számítanak, különösen a fôvároson, Budapesten kívül. Ezek a problémák, ha sokszor bújtatottan is, de jelen vannak a
vidéki magyar vidék konzervatív miliôjében – a róluk folyó elméleti viták viszont rendszerint a nagyvárosi
szellemi elit körében zajlanak, és nem terjednek túl ezeken a körökön. „A nô, A család,
A mûvész” elnevezésû projektklaszterünkön belül azzal az alapproblémával szeretnénk foglalkozni,
hogy a témakörrel kapcsolatban számtalan olyan megoldás és „igazság” létezik, amelyek egymással összeegyeztethetetlennek, egymástól lehetetlenül távol esônek tûnek. Olyan korban élünk, amikor számos
témát újraértelmezünk – olyan régi témákat, mint az egyedülálló szülôk és az „üvegplafon”, jövôbeli
trendeket, mint a génmódosítás, ill. az azonos nemûek házasságához vagy a nemi identitáshoz kapcso-
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A pályázatunkban javasolt programok a jelenlegi körülményekre építenek, de tisztában vagyunk azzal,
hogy ezek komoly változáson mennek át 2023-ig. E pillanatban furcsának tûnhet, hogy Magyarország
és Nagy-Britannia, két olyan ország, amelyek – mindkettô a maga sajátos okából kifolyólag – az európai
nyáj fekete bárányának számít, ugyanabban az idôben viselheti az EKF-címet. Mivel az EKF-programok
célja erôsíteni az európaiak között a közös kulturális térséghez tartozás érzését, foglalkoznunk kell ezzel
a szembetûnô helyzettel. Egyfelôl eszközként kell felhasználnunk programjainkat arra, hogy párbeszédet kezdeményezzünk az európaiság jelenleg korántsem egyértelmû értelmezésével kapcsolatban, másrészt együtt kell mûködnünk reménybeli brit EKF-testvérvárosunkkal az újjáépítésre tett kísérletben.
Erre a közvetett célunkra nem is annyira tényleges projektként, mint inkább egyfajta szemléletmódként
gondolunk – amelyet a pályázati anyagban szereplô összes téma kapcsán hangsúlyozni szeretnénk.
c) Az európai művészek bevonása, továbbá különböző országok szereplői vagy városai
közötti együttműködés, valamint a nemzetközi partnerségek igénybe vétele.
Nevezzen meg néhány európai és nemzetközi művészt, gazdasági szereplőt és várost,
amelyekkel együttműködést tervez, valamint részletezze a kapcsolat jellegét!
Nevezze meg azokat a nemzetközi partnerségeket, amelyeket a város már létesített,
illetve létesíteni tervez!

Jelenlegi és jövôbeli partneri kapcsolatok
쩦 A Duna Menti Városok és Régiók Tanácsa – a dunai régió 40 városa, a kulturális és gazdasági
együttmûködés új fóruma.
쩦 Európai Városok Szövetsége – 7 európai város a tagja, tevékenysége fôként ifjúsági csereprogramokra összpontosul.
쩦 Európai Városok az Ifjúsági és Kulturális Csereprogramokért – ifjúsági csereprogramok, nemzetközi ifjúsági találkozók. A kulturális csereprogram állandó része minden évben egy szabadtéri
festészeti program, amelyen a szervezethez tartozó városokból érkezô mûvészek gyûlnek össze és
adott témára alkotnak.
쩦 Mindegyik nagy fesztiválunk tagja az Európai Fesztiválszövetségnek – bizonyosra vesszük, hogy
ennek a fórumnak a kreatív felhasználása és általában véve a YOUROPE-pal fennálló szoros
együttmûködésünk stabil alapot nyújt a 2023-ig szükséges elôkészítô munkákhoz. Ezeket a platformokat kapacitás- és minôségfejlesztés céljára használjuk fel, például a „Go Green” kezdeményezésbôl tanulva környezeti szempontból fenntartható módon szervezzük meg a fesztiválokat.
Terveink szerint hosszú távú együttmûködésre lépünk az ETEP szervezettel (Európai Tehetség
Csereprogram), hogy fiatal, tehetséges zenészeknek biztosítsunk lehetôségeket.
쩦 2018-ban Veszprém ad otthont a lengyel-magyar barátság napjának egy nagyszabású multikulturális ünnepség keretében – fel kívánjuk használni ezt a kiváló lehetôséget arra, hogy bemutassuk
mûvészeti programunkat és új partnerkapcsolatokat építsünk ki.
쩦 Veszprém mindig is fontos szerepet töltött be a finnugor kulturális kapcsolatok ápolásában,
ezáltal különleges kapcsolatot teremtett Észak-Európával. Ezekre a kapcsolatainkra, valamint
a korábbi projektek során szerzett tapasztalatokra építünk, és északi testvérvárosaink – Tartu,
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amely a 2024-es EKF-cím egyik észt pályázója, és Rovaniemi, a Mikulás hivatalos otthona – segítségével létrehozzuk a 2023-ra tervezett téli mesevilágot (de mivel a Mikulás rendszeresen a Balaton partján tölti nyári szabadságát, lehet, hogy sikerül rávennünk arra, hogy nyári munkát is
vállaljon nálunk).
Dizájn-vezérelt városfejlesztési koncepciónk megvalósítása érdekében olyan élenjáró tervezôintézetekkel
lépünk szoros együttmûködésre, mint a Future Cities Catapult (Egyesült Királyság) és a Design District
Helsinki (vezetôje: Minna Sarela), de a FinnAgora Budapest is segítségünkre lesz további szakmai kapcsolatok létesítésében. Annak érdekében, hogy Veszprém komolyabb szerepet töltsön be a zenei életben, hosszú távú együttmûködésre léptünk a Hangvetôvel, a közép-európai zenei szcéna egyik
meghatározó szereplôjével, amely a WOMEX Budapest 2015 szervezôje volt. A klasszikus zene terén
olyan világhírû intézetekkel ápolt kapcsolatainkra építhetünk, mint a New York-i Juilliard School, vagy
szentpétervári Rimszkij-Korszakov Zeneakadémia. Nagyban támaszkodunk majd a Small Size Hálózattal
folytatott közös munkánkra, amely szervezet európai közönségfejlesztô szakembereket hoz össze. Tovább is folytathatnánk ezt a listát – számos területen már elindult a közös munka és a második körben
folytatódik a közös projektfejlesztés, amelynek során pontosítjuk, részletesen kidolgozzuk projektjeinket, és új ötletekkel töltjük fel a projektklasztereket.

Testvérvárosi kapcsolatok – újratöltve
Veszprém már jelenleg is kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolati hálózattal rendelkezik több testvérvárossal, továbbá más, kevésbé formális kapcsolatokat is ápol. A kapcsolatok jelentôs részének kulturális
vetülete is van, amelyet projekteken alapuló együttmûködés formájában a pályázati anyagba is beépítettünk. A kulturális testvérvárosi kapcsolatok olyan új modelljét szeretnénk kidolgozni meglévô és leendô partnereinkkel, amelyben közös munkánk folyamatos inspirációt biztosít majd, és nemcsak a
városvezetés szintjén hoz eredményeket, hanem az érintett települések intézményei, civil szervezetei,
iskolái és egyetemei számára is, ezenkívül fontos szerepet tölt be abban, hogy az érintettek – még egyéni
szinten is – aktív szereplônek érezzék magukat az európai színtéren.
Néhány konkrét példa az együttmûködésre: a szabadkai (szerbiai) Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivállal közös programok, a tarnówi (lengyelországi) Újrafelfedezett Zene Fesztiváljától kapott inspiráció, a németországi Bottrop példájából tanultak felhasználása (Bottrop is része volt RUHR.2010
programnak), tartalmas együttmûködés felépítése a celjei (szlovéniai) Ifjúsági Központ és a mi Homo
Ludens Akadémiánk között, valamint a Mediafesttel (zenei és cross-média mûvészeti fesztivál).

Az olyan programok, mint a Szörnyek és Sellôk Partija, az Unifest, az Utcazene Fesztivál és az Élô Tavak
2023-ban érnek majd a népszerûségük csúcsára, és nemcsak életre szóló élménynek ígérkeznek a látogatók számára, hanem számos másik kisebb, nemzetközi együttmûködésben létrejövô programra és
fesztiválra is építenek, amellyel a nemzetközi közönségbázist is megteremtik. A XX/XXI Veszprém, a
Nemzetközi Táncfesztivál, az Európa Nagy Tavai – hogy csak néhányat említsünk – mind létezô „nicheterületekre” és meghatározott célközönségre építenek, és így megfelelô elôkészítés mellett komoly népszerûségre tehetnek szert.
Természetesen az is sokat számít, ha sikerül megnyernünk magunknak a legjobb szervezôket és nagynevû elôadókat. Az ismert együttesek és zenészek részvétele sok esetben elsôsorban pénzkérdés, és lássuk be, az Európa-szerte megrendezett fesztiválok lenyûgözô választékát nehéz felüllicitálni. Ha azonban
sikerül ezeket a mûvészeket és mûveiket különleges kontextusban bemutatni – akkor valóban valami
egyedülállót hozhatunk létre.
Jiri Kyliant (Holland Táncszínház), Jorma Uotinent (FIN) és Fehér Ferencet szeretnénk meghívni táncfesztiváljaink sztárvendégeiként. Elôadómûvészeti mesterkurzusokat szervezünk olyan mûvészek vezetésével, mint Hans-Thies Lehmann (Németország), Erika Fischer-Lichte (Németország) és Patrice Pavis
(Egyesült Királyság). Ami pedig a kortárs alkotómûvészetet illeti, elhozzuk Veszprémbe Bernard Venet-t,
Christót, Anthony Carót, Richard Longot, és meghívjuk Anish Kapoort és James Turrellt, hogy köztereinket a kortárs mûvészet elismert színtereivé tegyék. Miklósa Erika, a világhírû szoprán operaénekesnô
és a Magyar Állami Operaház vezetôje az egyik nagykövetünk, emellett pedig a Veszprém 2023 aktív támogatója, aki örömmel vállal szerepet programunkban. Jó néhány programot tervezünk megrendezni
szokatlan helyszíneken, például a Balatonon vagy elhagyott erômûben... és ehhez rendhagyó módon,
rendhagyó módszerekkel alkotó mûvészeket szeretnénk meghívni, például a Recirquel Újcirkusz Társulatot, az amerikai Bandaloop Dance Company tánccsoportot, amely a függôlegest vízszintessé varázsolva ad új dimenziót elôadásának, vagy a svájci Cee-Roo-t, amely fény- és zenei show-val bûvöli
el a közönséget. A divatért és az eleganciáért mint kiemelt témákért a világhírû divattervezô, Zoób
Kati felel.
Terveink között szerepel, hogy elindulunk az UNESCO Zeneváros címért – erre már meg is kezdtük az
elôkészületeket –, ezenkívül azt szeretnénk, ha 2020-ban Veszprémben kerülne megrendezésre az
UNESCO Zenei Városok Találkozója. Ezeknek a céloknak a megvalósítása idôigényes folyamat, amely
az EKF-pályázatunkkal párhuzamosan, attól részben függetlenül zajlik, bár természetesen a két tevékenység több tekintetben is összefonódik. Mindkét kiemelt zenei programunk, azaz a Classical:Next
2022 és a WOMEX 2023 célja Veszprémre irányítani a zenerajongók figyelmét, és kölcsönösen erôsítik
egymást a többi programunkkal.

Hogyan tudja ismertetni a szélesebb európai és a nemzetközi nyilvánosság
érdeklődésének felkeltésére kidolgozott stratégiát?
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Minden erôsségünk, érdekességünk dacára, még mindig könnyebb rávennünk egy kínai turistát a balatoni strandolásra, mintsem idecsábítanunk valakit Bécsbôl a fesztiváljaink valamelyikére. De ez csak
félig igaz: a népszerû zenei fesztivál, a Balaton Sound például minden évben 150 ezer látogatót vonz.
A gyönyörû helyszín, az érdekes programok és a hatékony marketing együttes hatásának köszönhetôen
ebbôl 120 ezer fiatal a világ minden tájáról érkezik – ôk egyértelmûen úgy vélik, hogy Európában júliusban ez az a hely, ahol jelen kell lenni.
Már most rendelkezünk olyan programokkal, látványosságokkal, amelyekre építhetünk. A VeszprémFest, az Auer Hegedûfesztivál és az Utcazene Fesztivál neves mûvészeket vonz hozzánk Európából és a
világ minden részébôl. Idén nyáron Tom Jonesszal roptuk, Vadim Repint és Suyoen Kim hegedûszólóját
hallgattuk, bort szürcsöltünk, míg a háttérben a Kool and the Gang zenélt. Kortárs mûvészeti kiállításunk bármelyik európai nagyvárosban megállná a helyét, Veszprémben még a körforgalom közepén is
egy Venet-szobor áll.
Nem a marketingszakemberek hozzák ide az embereket – ôk csak megszólítják ôket. Az általunk kínált
program tartalma a lényeg. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hatalmas feladatot vállalunk, ha azt
szeretnénk, hogy jól látható helyünk legyen Európa kulturális térképén. Természetesen ki akarjuk használni a Balaton által képviselt turisztikai brandet, tekintve, hogy az európaiak többsége számára már ismert, habár inkább csak homályos elképzeléseik vannak róla. De ez mindenképp csak kiindulópont
lehet számunkra.

Egy, a tágabb európai közönség számára is látható és vonzó EKF-programot az alábbi három pilléren
nyugvó struktúra biztosít: nemzetközi csapattal, nemzetközi kapcsolatrendszerben tevékenykedünk,
úgy, hogy a hangsúly a közös alkotáson, közös cselekvésen és az aktuális európai témákon van.
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Milyen mértékben tervez kapcsolatot kialakítani a város kulturális programjai és az
Európa Kulturális Fővárosa címet viselő más városok kulturális programjai között?
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Elôször is erôs kapcsolatokat tervezünk kiépíteni brit EKF-testvérvárosunkkal a kiválasztási és felkészülési
szakaszban. Nem áll azonban szándékunkban, hogy a legkézenfekvôbb témára korlátozzuk az
együttmûködésünket velük, azaz arra, hogy tudatosítsuk és feldolgozzuk az Egyesült Királyság és Magyarország felemás viszonyát az Európai Unióval. 2017 folyamán kapcsolatba léptünk az brit EKF-pályázókkal, és felvázoltuk együttmûködésünk lehetséges fôbb irányvonalait, kidolgoztunk konkrét közös
projekteket is és 2018-ban is folytatjuk az egyeztetést.
Leeds – Leeds mûvészeti programjának számos eleme kiegészíti tervezett projektjeinket: Gyászprogramsorozatuk (amelynek témája a halállal, a veszteséggel, az élet végével való megbékélés)
jól illeszkedik a Gondolatok Fesztiválja projektünkhöz. „Queer and Belonging” projektjük és
a mi programunk részét képezô, a nemi szerepekkel foglalkozó „Mások” projektünk, valamint
a teljes „A nô, A család, A mûvész” projektklaszterünk szintén remek alapul szolgálhat az
együttmûködéshez.
Milton Keynes – már azelôtt kapcsolatban álltunk Milton Keynesszel, hogy mindkét város dolgozni
kezdett volna a saját EKF-pályázatán. Közös projektet indítottunk az „új városok” témájában (ez
Veszprém esetében furcsán hangozhat, de nem is olyan régen történt, hogy városunk 66%-a
mindössze két évtized alatt épült fel a semmibôl). Olyan innovatív üzleti modellt hozunk létre,
amely kapcsolatot teremt a mûvészek és a kiskereskedelmi környezet kötött.
A „Lelátón Túl” (Milton Keynesben: „Reinventing the Ball” – „Újra feltalálni a labdát”) projekt
a sport- és kulturális élet között teremt kapcsolatot Milton Keynesben és a Veszprémben, de más

E U R Ó PA I D I M E N Z I Ó
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korábbi és reménybeli EKF-városokban is. Egy – részben közönségfejlesztô – projekt (férfi) szurkolók számára („karosszék-szurkolók” számára is). Azt szeretnénk, ha nemcsak a lelátókon,
a város csapatinak szurkolóiként vennének részt a város közösségi és kulturális életében. Veszprémben a kézilabda, Milton Keynesben és Rijekában a labdarúgás, Kaunasban a kosárlabda, Újvidéken pedig a vízilabda játszik kiemelt szerepet az adott város kultúrájában. Hogyan alakulhatott
ez így? Lehetséges lenne a város életének és kultúrájának más területeire is kiterjeszteni ezt
a szenvedélyt?
Nottinghammel, Belfasttal és Dundee-val a második pályázati kör során fogalmazunk meg konkrét
projekteket.
A korábbi EKF-címet viselô városokra egyfajta tanácsadóként is számítunk a saját kapacitásaink felépítése
során. Nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy az EKF teljesen más, mint a többi EU-projekt, és egy
ízig-vérig térségi pályázat összeállításával tulajdonképpen még tovább nehezítjük a saját feladatunkat.
Máris felvettük a kapcsolatot pl. az esseni RUHR.2010 programmal, hiszen ebben testvérvárosunk,
Bottrop is érintett volt, továbbá a Liverpool 2008 programon belül Neil Petersonnal, elsôsorban a tájékoztatási és közösségépítési programjaink vonatkozásában. Természetesen Pécs is fontos szövetségesünk lesz. Nemcsak tanácsot szeretnénk tôlük, hanem a „Pécs 2010” egyes elemeit is beemelnénk
2023-as programjainkba. A Pécs 2010 program felemás fogadtatásban részesült Magyarországon, és úgy
véljük, e bírálat sok tekintetben nem volt igazságos. Szeretnénk „rehabilitálni” a hazai közvéleményben
azt, amit Pécs 2010-ben véghezvitt, és áthozni Veszprémbe a Pécs 2010 legjobb momentumait.
Pályázatunk fontos részét képezi a gasztronómia, és külön megkeressük ebben a témában azokat az
EKF-városokat, amelyek az Európai Gasztronómiai Régió (ERG) programnak is otthont adtak: ilyen
volt Aarhus 2017-ben, Nagyszeben (2007-ben EKF, 2019-ben ERG) és Galway (2020-ban EKF, 2018ban ERG).
2019-tôl a jelenlegi EKF-címet viselô városokkal folytatott együttmûködésünket integráljuk kapacitásépítési programjainkba. Munkatársaink és kulturális szakértôink számára tanulmányutakat, munkahelyi
csereprogramokat stb. biztosítunk abba a városba, amely az adott évben az EKF-cím birtokosa, hogy az
érintettek hasznos tapasztalatokkal térhessenek haza. Természetesen cserébe ugyanilyen lehetôségeket
nyújtunk azoknak a leendô EKF-városoknak, amelyek még csak ezután kerülnek kiválasztásra. E kapcsolatok rendkívül inspirálóak lehetnek, mivel személyes kötelékek jönnek létre, új projektötletek fogalmazódhatnak meg, amelyeket mindkét részrôl be lehet építeni az EKF-programokba.
Ebben a tekintetben különös figyelmet érdemel Rijeka (2020), Újvidék (2021) és Temesvár
(2021), tekintve, hogy mindhárom város aránylag közel fekszik hozzánk, és rajta vannak a magyar
emberek mentális turistatérképén. Mi erre építeni szeretnénk, közelgô EKF-évünket, tudatosítani
minden érintettben, egyrészrôl a ténylegesen futó projektjeink mögött álló aktív együttmûködések révén, másrészrôl úgy, hogy helyet biztosítunk az említett városok számára már mûködô EKFközpontunkban.
Természetesen arra is vannak konkrét ötleteink, hogy a soron következô EKF-városok közül melyekkel és milyen területeken szeretnénk együttmûködni:
Leeuwarden 2018 – mivel ez a város a pályázatunk második fordulója alatt lesz Európa Kulturális
Fôvárosa, az együttmûködés inkább a lehetséges jövôbeli projektekrôl és az inspirációszerzésrôl
szól majd: olyan projektjeik jöhetnek itt szóba, mint az Under the Tower, a Language Lab, illetve
szomszédsági kezdeményezéseik.
Matera 2019, Galway 2020 és Elefsina 2021 – az, hogy saját hazánkban középméretû, míg európai
mércével kisvárosnak számítunk, nagyban meghatározza a problémáinkat és programunkat, ezért
hasznosítani szeretnénk a hasonló hátterû, korábbi EKF-nyertes városok ötleteit, tapasztalatait és
kreatív energiáit.
Kaunas 2022 és Esch 2022 – a fentiekben már bemutattuk ötletünket egy sportrajongókat megcélzó közönségfejlesztési projektre, amelyet Kaunas-szal közösen valósítanánk meg. Kaunas mûvészeti programjában emellett hangsúlyosan szerepel a modern építészet, ez képezi majd a
City-Arch központunkkal kialakított együttmûködés tényleges alapját. Ipari kulturális örökségünket tekintve is vannak közös pontjaink Esch-sel – ott is központi szerepet kap az a kérdés, hogyan
töltsék meg élettel az elhagyott ipari területeket a street art segítségével.
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KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI TARTALOM
Milyen művészeti tervet és stratégiát dolgozott ki az adott év kulturális
programjaira vonatkozóan?
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Mûvészeti programunk rendezvényekbôl, kiállításokból és különbözô fajtájú, léptékû tevékenységekbôl
álló organikus módon létrejött program, amely lehetôvé teszi számunkra, hogy messze túllépjünk
a – számos erôssége dacára – még mindig túlságosan ambíciótalan és beszûkült kulturális rendszerünk
korlátain. Programunk egy új európai kulturális régióra vonatkozó, úttörô terv, amely

VA LÓ B A N K É P E S A TO VÁ B B L É P É S R E .
Célunk egy olyan új kulturális identitás megteremtése, amelyben a helyi, a regionális, nemzeti és európai szerepek és sajátosságok kiegészítik egymást, és amely lehetôvé teszi számunkra, hogy kibontakoztassuk a bennünk rejlô potenciált és egy újfajta, európai életteret hozzunk létre. Programunk organikus,
mivel tisztában vagyunk azzal, hogy ha túlméretezett, importált ötleteket veszünk át, azzal pont az ellenkezô hatást érhetjük el. Programunknak a másoktól és másokkal való együtt tanulás folyamatának
kell lennie, emellett lényeges, hogy megôrizzük alulról szervezôdô jellegét. Mindegyik projektünk ezt
a célt, és az emberek javát szolgálja. Stratégiánk megvalósítása során egyértelmûen ezekbe az emberekbe
szeretnénk invesztálni.
HAJTÓ E R Ő N K A JÁT É K
A játék nem más, mint interakció, egymásra hatás. Hozhat sikert vagy kudarcot, de a lényeg az, hogy
egyedül játszani nem lehet. Játék közben ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindannyiunkra – ilyenkor egy párhuzamos valóságban létezünk. A játék lesz mûvészeti programunk nyelve – arra buzdítunk
fiatalt és öreget, helybélit és idelátogatót, hogy vegyen részt ebben a játékban, ne csak nézôként, de alkotóként, álmodóként, cselekvôként, mûvészként. Elhagyjuk a kulturális kommunikáció dogmáit (az
olyanokat, mint a „Vedd meg a jegyet! Ülj és nézz pisszenés nélkül!”), helyette megtanítjuk egymást az
alkotás, az együtt alkotás örömére.
M I N Ő S ÉG I I DŐ
Az élet hozzáállás kérdése. A Tied mi? A mi életszemléletünk abban áll, hogy a minôség, és nem a mennyiség
tekintetében mérjük az idôt. Könnyen elérhetô, változatos és rendszeresen frissülô kulturális ajánlatokkal szolgálunk a helybéliek és az idelátogatók számára egyaránt. A kulturális élmény többé nemcsak
valami olyan lesz, amit havonta egyszer, hétvégéken élünk át, hanem részévé válhat életünknek – az
ebédszüneteinknek, a baráti és családi összejöveteleknek, az esti kocogásnak.
JELEN LENNI
Nem kell elmenni máshová ahhoz, hogy „máshol” legyél. Végre elkezdjük használni saját tereinket. Ott
leszünk az elhagyott ipartelepeken, a romantikus templomokban és erdei kolostorok romjai között,
a hegytetôn álló várromoknál, a falusi kocsmák udvarában, az iskolaudvarokon, a városi bíróság elôcsarnokában. Újra megtöltjük élettel az elhagyatott helyeket, életet viszünk mindenhová. Miért ne szolgálhatna a városháza lépcsôháza egy hegedûkoncert helyszínéül? A városi és a természeti környezet új
szemléletû használatát szeretnénk megalapozni. Többé nem elhatározás kérdése lesz, hogy valaki találkozik-e a mûvészetekkel, a kultúrával, mert ezek mindenütt jelen lesznek, körülvesznek majd bennünket.
A STRUCC-KORSZAK VÉGE
Egy város vagy intézmény kulturális programját divatos, mainstream témákra alapozni mindig a könynyebbik út. Ez ugyanis garantálja a sikert, hozza a látogatószámot, nem igényel sok magyarázatot. Ugyan
az embereknek örömet okoz, nem igazán segíti elô az egyén vagy a közösség fejlôdését. A struccpolitika
egy sajátos típusának is nevezhetjük, és azt a közönyösséget erôsíti, amelynek véget szeretnénk vetni.
Épp ezért programunkban nyíltan felvállalunk egy sor kényes témát, olyan kérdéseket teszünk fel, amelyeket korábban még soha: a nemi szerepekkel, a hit meglétével vagy hiányával, az idegengyûlölettel,
a város kettôs identitásával és még sok egyébbel kapcsolatos kérdéseket. Európa nagyvárosaiban talán
nem számítanak annyira forradalminak ezek a témák, de a (félig) vidéki környezetben legtöbbjük még
ma is igen érzékeny pont, és az eddigiektôl eltérô megközelítésre van szükség ahhoz, hogy érdemben
tudjunk foglalkozni velük.
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RÉGI RÍTUSOK ÉS ÚJ SZOKÁSOK
Ha ki akarunk lépni kulturális komfortzónánkból, új szokásokat kell felvennünk – emberi és városi szokásokat egyaránt. Ahhoz, hogy valami a szokásunkká váljon, a kutatások szerint kettôtôl nyolc hónapig
terjedô idôre van szükség, azaz a 2023-ig hátralévô 4+1 év alatt gyökeres változásokat idézhetünk elô.
Szeretnénk visszacsempészni mindennapi életünkbe a rítusokat; programunk ezért erôsen épít az élet
egyszerû örömeire és hagyományainkra, a közös étkezések örömétôl a város védnökének, Gizella királynénak a megünnepléséig.
SZERELEMBE ESNI
Nem a várossal, és még csak nem is a Balatonnal – ezek már adottak. Hanem a tehetségeinkkel, az álmainkkal, a szomszédaink álmaival, a szomszédainkkal (bár talán nem szó szerint). Szeretnénk úgy
látni és értékelni egymást, ahogy az eddig még sohasem sikerült... szerelembe esni (ismét) az európaiság
eszméjével... megteremteni a bizalom légkörét, kitörni az elszigeteltség kényelmébôl, új utakat keresni
arra, hogyan élhetünk át közös élményeket.

És néhány gyakorlatiasabb elv, amelyhez a művészeti program során mindvégig tartani
akarjuk magunkat:
• Szezonalitás leküzdése: a mûvészeti programunkat alkotó szinte mindegyik új projekt
a szeptembertôl májusig tartó, azaz a fôszezonon kívüli idôszakra összpontosul. A nyaraink
már most is zsúfolva vannak programlehetôségekkel, a többi szezonban viszont van hová
fejlôdnünk a kulturális kínálatunkat tekintve, és ezt meg is kell tennünk, ha kiegyensúlyozottabb helyi gazdaságot akarunk teremteni.
• Fenntarthatóság: tudjuk, hogy ez közhelyesen hangzik, de Magyarországon még inkább
csak elméleti közhely ez. A fesztiválok, programok és projektek környezettudatos lebonyolítását biztosító keretrendszert dolgozunk ki valamint szakmai segítséget biztosítunk az érintetteknek (jelen esetben a szervezôknek) ezen elvárásokhoz való alkalmazkodásba.
A fenntarthatóság emellett azt is jelenti, hogy okosan használjuk fel az EKF-cím nyújtotta
lehetôségeket, úgy, hogy annak öröksége ne csak kellemes emlékekbôl álljon, hanem olyan
valódi, új kapacitásokra tegyünk szert, amelyekre a jövôben is építhetünk.
• Megértetni magunkat: még ha a lakosság idegennyelv-tudása javuló tendenciát mutat is,
a kulturális programoknál sosem tûnnek el teljesen a nyelvi akadályok. Egy kézen meg lehet
számolni azokat a külföldieket, akik feliratok nélkül tényleg megértenének egy magyar
nyelvû színházi elôadást. Ezért különféle megoldásokat dolgozunk ki a nyelvi korlátok lebontására, és ezt a megközelítést teljes körûen alkalmazzuk a mûvészeti program megvalósítása során.
• Minden generáció megszólítása: programjainkat úgy állítjuk össze, hogy vonzók és elérhetôk legyenek minden generációnak, fiataloknak és öregeknek egyaránt. Ez természetesen
hatalmas feladat, de rákényszerít bennünket, hogy gondolkodásunk elszakadjon a konvencióktól: pl. ki kell találnunk, hogyan tehetünk egy migrációs témájú projektet gyerekbaráttá
– és nem arra gondolunk, hogy gyermekmegôrzôt biztosítunk, amíg a szülôk részt vesznek
a rendezvényeken, hanem arra, hogy programjainkat lefordítjuk gyerek-nyelvre is. Ugyanakkor elôfordulhat, hogy pl. a nemi szerepekkel foglalkozó kiállítás nem keltei fel a szomszéd faluból érkezett nagymama érdeklôdését úgy, mint az üdülôjükben néhány napot
eltöltô, budapesti bankigazgatóét. Meg kell tanulnunk, hogyan szólíthatunk meg különbözô
célcsoportokat, és ezt okosan kell tennünk, kerülve az uniformizált megoldásokat.
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Ismertesse a kulturális program felépítését – ideértve az évet meghatározó
tevékenységek/főbb események hatókörét és változatosságát!

területet átfogó mûvészeti projekt, amelynél a szájhagyomány, a tárgyi emlékek, az irodalom és a zene együttesébôl egyedi elôadások és interaktív kiállítások születnek, amelyek látogatói láthatják, tapinthatják, hallhatják, átélhetik a szabadságot vagy éppen
annak hiányát. Különleges gesztusként brit partnereinket is meghívjuk, hogy itt, nálunk
találkozzanak újra Európával – 2023-ban, évekkel a Brexit után megpróbáljuk közösen
megválaszolni a kérdést, hogyan definiálja is önmagát újra Európa.

K13

Mûvészeti programunk négy pilléren nyugszik, amelyek mögött az inspirációt minden esetben a jelenlegi helyzeten való túllépés igénye jelentette. Mindegyik pillér tematikus projektklasztereket tartalmaz.
A következôkben bemutatott programokat és projekteket csak elôzetesnek szántuk, ízelítôül abból,
hogy mi várható a 4+1 EKF-évünk alatt.
3.

VESZPRÉM 2023 – MŰVÉSZETI PROGRAM

AZ ÖT ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT

Kiemelt
programok

A mágikus hetes, A szabadság köztársasága, KOMP-fesztivál, Advent a tónál, A régiós show

A program
alappillérei

(A 2023-R A T E R V E Z E T T ÖT K I E M E LT E S E M É N Y)

AZ ÖT LEGNAGYOBB

Projektklaszterek
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1.

AZ ÁRNYÉKUNKON
TÚL

A HATÁRAINKON TÚL

A ZSIVAJON TÚL

A BÁJON ÉS ELSZIGETELTSÉGEN TÚL

#kulturálisprofil,
#kreatívipar, #zene,
#előadóművészetek

#régióshálózatok
#örökség #Balatonimesék #kortársirodalom #történetmondás
#akadályoknélkül

#hit #önismeret #szocialistamodernista #várositerek #kisebbségek
#avárossötétmúltja
#nők #nemiszerepek

#csukottablakok
#elfeledetthelyek
#gasztronómia
#borkultúra #vidékiélet #természet
#kreatívkalandok

Színpadon

Harmónia újjáteremtése

Gondold újra!

Homlokzatok

Hadd szóljon!

Csodaország

City-Arch program

Kezdők kézikönyve a
hedonizmushoz

Dizájn-vezérelt város

Az inspiráció helye

Választóvonalak

Túl a sövényen

A szavak igazsága

A nő, a család,
a művész

KIEMELT ESEMÉNY

A M Á G I K U S H E T E S – a Gizella Napok (Veszprém város hivatalos napjai) során egy
egyszeri és megismételhetetlen SZÍNDARABOT mutatunk be, amelynek SZÍNPADJA az
egész város, SZÍNÉSZEI pedig a helybéliek és az idelátogatók. Vegyünk 30 ezer helybélit
és további 30 ezer meghívott szereplôt – a térségbôl, az országból, Európából. Egy összetett történetet keltünk életre, amelynek alapja a mágikus hetes szám: Veszprém hét
dombra épült, a sárkányok jellemzôen hétfejûek, hét fôbûn létezik, és az ôsi magyar mitológia szerint hét égbolt van felettünk... a történetbe beleszôjük ennek a számnak a jó
és rossz, misztikus és mondabeli tulajdonságait. Nem szokványos színdarabról van szó,
ahol a színészek egyben a közönség is.
2.

KIEMELT ESEMÉNY

S Z A B A D S Á G KÖ Z TÁ R S A S Á G – a Balaton nemcsak egy hely, hanem életérzés is.
Mindig is társult mellé egyfajta nosztalgia, nem egy bizonyos történelmi kor, hanem a
szabadság iránt. Az erôszakkal szétválasztott Kelet és Nyugat legendás találkozási pontja
volt, az a hely, ahol a szabad Európa elôször megjelent Magyarországon – még ha csak
a nyári hónapokban is.
A Szabadság Köztársaság program egy több helyszínen zajló projektsorozat, amely nemcsak a múltidézésrôl, hanem arról is szól, hogyan viszonyuljunk a jelenünkhöz és jövônkhöz. Képzeljünk el, hogy egyik éjszaka egy retró-buliban újratervezett kelet-nyugati
divatbemutatót látunk, ahonnan Trabant-taxival megyünk haza, majd a következô napon
a kikötôben egy kiállítást nézünk végig, amely az Európában jelenleg épülô fizikai és
mentális falak kérdéseit dolgozza fel. A szabadság párhuzamos világait építjük fel, úgy,
hogy mindkét oldalt bemutatjuk: az egész Európát megszólító, közös projektek tartoznak
ide, amelyek tárgya az emberek 1989 elôtti, személyes emlékei a tóról, a vidám képek
mögött meghúzódó nyers valósággal együtt megjelenítve; MI A SZABADSÁG? – több

VESZPRÉM 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA/PÁLYÁZÓ VÁROS

KIEMELT ESEMÉNY

KO M P – A F E S Z T I VÁ L VA L A M I KÖ Z ÖT T, VA L A H O L Ú T KÖ Z B E N : programunk a vízre,
mint összekötô és elválasztó elemre, valamint a mozgás és a továbblépés jelképének tekintett kompra
épül. Kompokon (kis és nagy, jelképes és valódi komphajókon) és a vízen, mint színpadon, nemzetközi
mûvészek közremûködésével rendezzük meg ezt a tíznapos programsorozatot, amely a MIGRÁCIÓ, az
UTAZÁS és a MOZGÁS (TOVÁBBLÉPÉS) témakörei köré épül fel. Terveinkben parttól partig, strandtól strandig utazó elôadások szerepelnek, amelyeknél maga a mozgás, az utazás is a történet részét képezné. Valódi kísérlet lesz ez: az Európa minden részébôl érkezô és az újonnan készülô elôadásokat
többrészes történetté fûzzük össze – a Balaton soha nem szolgált még ilyen vállalkozás színteréül.
A komp mûvészeti programunk számos projektjében szerepet kap, mint az új kapcsolatok építésének,
a hírhozásnak, a gondolatok, ötletek és emberek szabad áramlásának jelképes eszköze.
4.

KIEMELT ESEMÉNY

A D V E N T A TÓ N Á L – december folyamán, ahogy EKF-évünk lassan a végéhez közeledik, újszerû
adventet szervezünk és másokat is erre biztatunk: rendhagyó karácsonyi vásárt rendezünk a régió településein és piacain, valamint Veszprémben is. Megalkotjuk saját téli tündérmesénket, amely a kortárs
mûvészetet vegyíti a klasszikus karácsonyi hagyományokkal, és ennek keretében egy sor kisebb és nagyobb elôadással, koncerttel és kiállítással csalogatjuk ki az embereket a szabadba. Az év utolsó hetében
téli mesevilággá varázsoljuk Veszprém belvárosát (a fôutcán szánkópályával), és mindenkit meghívunk,
hogy ünnepelje velünk együtt a mögöttünk álló sikeres évet.
5.

KIEMELT ESEMÉNY

A R É G I Ó S S H O W – Az EKF programban a bevont régió városai saját jogon vesznek részt: jóllehet
programunkban a hálózatos projektek dominálnak, mindegyik kisváros egyfajta „mini-EKF”-ként lesz
abban jelen, nem másodlagos helyszínként, hanem izgalmas közremûködôként. E városoknak és mikrorégióiknak megvan a saját története és saját, éppen formálódó jövôje is.
• Balatonfüred – Túl a bikinis lányokon: elegancia, divat, egy kis magyar exkluzív haute couture,
dizájn – mindez nagyon markánsan jelen van ebben a tóparti városkában.
• Tapolca – Vincén és Borbálán túl: a város régebben a borkereskedelem központja volt, zsidó
kereskedôk virágoztatták fel, ám ez a II. világháborúval semmivé lett, hogy aztán teljesen más
profillal, a bauxitbányászatra alapozva építsék újjá. Aztán egy újabb hátraarc- a bányák bezártak,
a város pedig keresi az útját, hogy új jövôt teremtsen magának.
• Zirc – A fától az erdôt: A Bakony titokzatos erdeiben található kisváros a szabadidôs-rekreációs
programok elsô számú desztinációjává válhat 2023-ra – mindez ötvözve a gazdag egyházi örökség
bemutatásával, a fennmaradt kézmûves hagyományokkal és a modern design eszközeivel.
• Ajka – A végsô visszaszámlálás: a bányaváros-múlthoz kapcsolódó, sehová nem vezetô nosztalgián történô túllépés a cél és egy új városi identitás tudatosítása – szimbólikus események sorozatával segítünk abban, hogy formát ölthessen ez az átmenet a némileg nyomasztó múltból egy
teljesen más jövôbe.
• Keszthely – Az új Helikon: a kétévente megrendezett Helikoni Ünnepségeket kibôvítjük, úgy,
hogy a döntôen hazai középiskolásokat megszólító versenybôl az európai ifjúság kulturális seregszemléjévé lépjen elô, ezenkívül új hagyományt is teremtünk, az idôseket megcélzó Ezüst Helikon kulturális találkozó útjára indításával.
• Siófok – Az operett új élete: a siófoki születésû Kálmán Imre, a legendás zeneszerzô elôtt tisztelgünk, akit az egyik legjelentôsebb operettszerzôként tartanak számon. Célunk, hogy elhozzuk
az operett új korszakát: a legújabb színpadi technológiákat használjuk fel, és a régi dallamokat
mai hangzással ötvözzük annak érdekében, hogy modern kontextusba helyezzük a régi darabokat,
eloszlatva azokat az elôítéleteket, miszerint ez a mûfaj közhelyes, idejétmúlt giccs.
• Várpalota – Feltámad hamvaiból: a lehetô legtöbbet hozzuk ki a város ipari örökségébôl és a
kulturális fejlôdés hajtóerejévé tesszük azt; életet viszünk a régi ipari létesítmények roppant falai
közé, úgy, hogy egy újraértelmezett Isteni Színjáték helyszínévé tesszük azt (lásd a COM.ME.DIA
projektünket), megszabadulunk a nyomasztó emlékektôl és a büszkeséget ébresztünk helyettük
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AZ ÁRNYÉKUNKON TÚL
A pillér célja nem más, mint egy irányváltás, egy új, európai jövô felé történô elsô lépések megtétele. Túllépni az árnyékunkon annyit jelent, hogy elindulunk egy új, a kultúra által dominált városi
arculat megteremtése felé. Terveink szerint a mûvészetek és oktatás nagy múltra visszatekintô hagyományát, az egyre népszerûbb, színvonalas fesztiválokat és az újra divatos kézmûves kezdeményezéseket egy dinamikus kreatív iparági klaszterben egyesítjük, új dimenzióval bôvítve ezáltal
kulturális értékeinket. A zene és az elôadómûvészetek számára szintén új dimenziókat teremtünk,
ezáltal segítve, hogy tiszteletre méltó helyet vívjunk ki városunknak az európai színtéren.

SZÍNPADON – Magyarország legnagyobb színházfelújítása a veszprémi Petôfi Színház megújulása.
Nemcsak kisebb ráncfelvarrásról van szó, hanem egyben egy komoly kihívásról is: hogyan tehetünk egy
vidéki színházat országos szinten is elismert színvonalúvá, és hogyan mûködhetünk együtt hatékonyan
a nemzetközi színházi elittel.
„Határok nélkül” Színházünnep ((MK) (M) (H) 2021-2023, április) – egy olyan elôadásokat felvonultató,
új fesztivál, amelyek célja a testi és szellemi fogyatékkal élôk, vagy egyéb okból hátrányos helyzetû emberek iránti érzékenység kialakítása. A fesztivál ugyanakkor kiváló alkalmat nyújt annak felmérésére,
hogy milyen eszközökkel lehet valóban akadálymentessé tenni az élô elôadásokat: a közönséggel együtt
kísérletezünk majd, és nem elégszünk meg a legkézenfekvôbb módszerekkel csak azért, hogy elmondhassuk, teljesítettük a szokásos akadálymentességi követelményeket. Ehelyett olyan megoldásokat keresünk, amelyek valóban figyelembe veszik és empátiával kezelik a fogyatékkal élôk nehézségeit.
Potenciális partnerek: Az Orlai Produkciós Iroda és a Szentendrei Teátrum, Centrál Színház, Nemzeti Táncszínház,
Közép-Európa Táncszínház, Káva Kulturális Mûhely, Juhász Kata Társulat, Tünet Együttes, Baltazár Színház, Gördülô
Tánccsoport, Deafinitely Theatre (Egyesült Királyság), Graeae Theatre Company (Egyesült Királyság), THE.AM.A.-Theatre for People with Disabilities (Görögország), Moomsteatern (Svédország), Compagnie de L’Oiseau Mouche (Franciaország), Mind the Gap (Egyesült Királyság)

Nálad vagy nálam? – Nemzetközi Kamaraszínházi Találkozó ((MK) (M) (HK) 2023, február) – célunk fôként
a közép-európai színházi élet sokféleségének bemutatása. A színház folyton változó világáról szeretnénk
pillanatfelvétellel szolgálni – úgy, hogy sokkal inkább a spontán folyamatokra helyezzük a hangsúlyt,
semmint arra, hogy tematikus kereteket határozunk meg jó elôre. Emellett nemzetközi színházkonferencia-sorozatot indítunk el, amely a színház világának gyakorlati problémáira koncentrál, kezdve rögtön
egy, a fiatal színházi szakemberek szociális problémáit tárgyaló fórummal.
Kortárs Táncszínházak Fesztiválja ((MK) (M) (HK) folyamatosan, május) – itt az ideje, hogy e már mûködô
fesztiválunkkal kilépjünk az európai színtérre. Modern táncverseny egy nemzetközi zsûri elôtt, valósidejû alkotómunkával, tánc-fotó mûhellyel és kiállításokkal egybekötve. Szakmai konferenciákat és vitafórumokat szervezünk (olyan témákban, mint pl. a táncosok és az egészség, a fogyatékosság és a tánc),
ezenkívül több mûvészeti ágat is bevonó kísérleti projekteket valósítunk meg, amelyek digitális eszközöket is alkalmazó élô elôadásokra épülnek. A fesztivál hetében a városközpont rendhagyó mûvészeti
programok és elôadások sorozatának helyszínévé válik, amelyben helyet kapnak az utcai élôzenei és
spontán felbukkanó táncelôadások is.
Potenciális partnerek: Magyar és Európai Fesztiválszövetség; Magyar Táncszövetség; Nemzeti Táncszínház (Budapest);
Magyar Táncakadémia; Magyar Koreográfusok Társasága; Jiri Kylian & Netherlands Dance Theatre (Hollandia); Jorma
Uotinen (Finnország), Fehér Ferenc (Magyarország)

UNIFEST: egyetemi színházak és cirkuszok ((F) (M) (HK) (EKF-TP) 2019-es kezdettel, a nagy esemény
időszaka szept.-okt. 2023) – a Pannon Egyetem kicsit halovány egyetemi mûvészeti fesztivál kezdeményezésére építve új megközelítést alkalmazunk: a fesztivált egyetemi mûvészek nemzetközi találkozójává
és az egész városra kiterjedô rendezvénnyé fejlesztjük tovább. 2023-ban Shakespeare és kora lesz a fô
téma, modern értelmezésekkel és módszerekkel kiegészítve. Shakespeare ideális platformot kínál a brit
EKF-partnerünkkel való együttmûködésre. Olyan fórumot hozunk létre, ahol találkozhatnak egymással
a fiatal színészek, rendezôk, dramaturgok és cirkuszi mûvészek – egy ilyen esemény még a kortárs elôadómûvészetben is egy új minôséget hoz létre.
Potenciális partnerek: University of Cinematics and Performing Arts, Goethe Intézet, L’Institut Français de Budapest,
MACIVA – Magyar Cirkusz és Varieté – Music-Design Theatre, Hungarian Circus Institute, Magyar Shakespeare Bizottság; Prágai Elôadómûvészeti Egyetem (Csehország), Janacek Academy of Performing Arts Brno with Srba Zbynek (CZ),

30

VESZPRÉM 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA/PÁLYÁZÓ VÁROS

Royal Welsh College of Music and Drama Fekete Péterrel (Egyesült Királyság), Drama Center London Adam Berzsenyi
Belleagh-gel (Egyesült Királyság), Guildhall School of Music and Drama Mate Haumann-nal (Egyesült Királyság), Beckett University Leeds (Egyesült Királyság), Kijevi Cirkusz- és varietémûvészeti Egyetem (Ukrajna), Izraeli Cirkusziskola
(Izrael), École Superieur d’Art Dramatique de Paris (Franciaország), UNI.T - das Theater der Universität der Künste
Berlin (Németország), Accademia Internazionale di Teatro (Olaszország); Hans-Thies Lehmann, Erika Fischer-Lichte
és Patrice Pavis által vezetett mesterkurzusok.

HADD SZÓLJON! – Mindig is zenei városnak tartottuk magunkat nagy múltú kórusainkkal, színvonalas
zenei fesztiváljainkkal és mûértô közönségünkkel. Most szeretnénk egy különleges helyszínt is szentelni
a zenének: a jelenleg üresen álló „Dimitrov” mûvelôdési központban létrehozzuk Hangok és Zajok Házát.
Ez egyszerre kiállítótér – és találkozóhely, az alkotás és az inspiráció helye – ahol mindenki szabadon
kipróbálhatja tehetségét, akár a legmodernebb hang/fény/AR/VR technológiákkal (vagy bármilyen
technológiai megoldásokat találjunk is ki 2023-ig). A Hangok és Zajok Háza a Kortárs Zenei Fesztivállal
debütál majd ((F) (FE) (M) (HK) február), amelyre fiatal zeneszerzôket hívunk meg a világ minden tájáról, hogy bemutassák legújabb szerzeményeiket, helyszíni zeneszerzôi mûhelyekkel kombinálva (este
komponálnak, majd másnap délután elôadják mûveiket).
Utcazene Fesztivál ((MK) (M) (HK) folyamatosan, július) – méltán híres Utcazene Fesztiválunkra építve
szélesebbre nyitjuk a fesztivál kapuját, és minden évben beépítjük a négy „utcai mûvészet” – a tánc, a
sport, a street art és az utcaszínház – egyikét. Az elôadások széles skáláját kombináljuk, elôsegítjük az
improvizatív együttmûködéseket; célunk, hogy Veszprém utcái színpadul szolgáljanak az új tehetségek
számára, versenyeknek adjanak otthont, inspirálják a résztvevôket. 2023-ban pedig, európai partnerkapcsolatainkat mozgósítva, a város – a lakótelepektôl a zöldövezetig mindenütt – egy hatalmas utcai
mûvészeti dzsemborivá válik, és közterületeink életre kelnek a tánc, a zene, az improvizatív és spontán
alkotás segítségével.
Potenciális partnerek: Ferrarai Utcazenész-fesztivál (IT), Szatmárnémeti Utcazene-fesztivál (RO), Yourope, Európai Tehetségcsere Program

WOMEX 2023 ((MK) (M) (HK) 2020 és 2023. október) – már dolgozunk azért, hogy elnyerjük a legfontosabb világzenei piac, a World Music Expo megrendezésének jogát. Ezt elôkészítendô, a 2020-os Music
City Convention rendezvénynek szeretnénk helyszínt biztosítani. 2023 októberére remélhetôleg városunk a világ zenei életének középpontjába kerülhet, ahol a népzene és a zene közösségformáló ereje,
mint kiemelt témák jelennek majd meg.
Potenciális partnerek: Hangvetô (Weyer Balázs), Budapest Ritmo Fesztivál, Közép-Európai Zenei Tér, Transetnika Egyesület (PL), Crossroads Fesztivál Krakkó (PL), Ethno Port Fesztivál Pozna (PL), Ostrava Színei Fesztivál (CZ), Indies
Scope Records (CZ), Hudobné Centrum (SK), Népmûvészeti Fórum Alapítvány (HU), Piranha Records & Publishing
(D), Sound Diplomacy (Európa)

Classical: Next 2022 ((MK) (M) 2022. május) – a klasszikus zene újszerû bemutatása: a klasszikus zenei
világ mûvészei, elôadói és projektjei, kortárs, hagyományos és kísérleti stílusok, jövôorientált témákkal
és interaktív konferenciákkal a középpontban. Itt Veszprémben mi a zenei oktatás különbözô módszereit helyezzük középpontba, kezdve a saját Auer-módszerünkkel. A Classical:Next a zene szerelmeseinek
is az ünnepe, hiszen itt egészen más nézôpontból, élô és kortárs alkotási folyamatként tapasztalhatják
meg a klasszikus zene világát.
Potenciális partnerek: Hangvetô (Weyer Balázs), Piranha Records & Publishing (D), Auer Hegedûfesztivál

DIZÁJN-VEZÉRELT VÁROS
Újszerû megközelítés bevezetésén dolgozunk a várostervezési és -fejlesztési projektek, a különbözô városi szolgáltatások (újbóli) megtervezése vonatkozásában – ez az, aminek 2023-ig le akarjuk rakni az
alapjait Veszprémben. A dizájnt eszközként kívánjuk felhasználni, nem pedig célként: célunk egy olyan
nyitott és befogadó város létrehozása, ahol a dizájn a jövô alakításának kulcsfontosságú eszköze, amely
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eközben az emberek gyakorlati szükségleteit tükrözi és válaszolja
meg. Célunk megtalálni azt az eszközt, amelynek révén a dizájn a
fejlôdés kulcsfontosságú elemévé és motorjává válhat egy ilyen városban, mint Veszprém.
Mûvészeti programunk részeként egy teljes projektklaszter áll majd rendelkezésre e törekvésünk támogatására. Jövôbeli partnereink közül a teljesség igénye nélkül a következôket emelhetjük ki: Future Cities Catapult (UK),
FinnAgora Budapest, Design District Helsinki (Minna Sarela), Stimuleringfund (Kreatív Iparágak Alapítvány, NL), Holland Nagykövetség, Holland Dizájnhét stb.

Játékos város ((MK) (M) (HK) – 2020-tól kezdődően) – A belvárosi közösségi terek újragondolása, az emberek által nem kedvelt épületek
átértékelése, új funkciókkal és új identitással való ellátása. Élettel
teli, játékos hangulatú várost szeretnénk teremteni, amely cselekvésre ösztönöz, ugyanakkor hangsúlyozza és segít értékelni egyedülálló városképünket és épített örökségünket.
A három kulcselem:

Utazó Start-upok ((MK) (M) (HK) 2022-2023) – Négy utazó, négy számítógép, számos kütyü, egy hét
egy nyaraló erkélyén – és máris van egy mikroprojektek egész sorának megvalósítására kész, ideiglenes
kreatív központunk. Digitális nomádokat hívunk meg, majd minden évben bemutatjuk ötleteiket, és
az új megoldásokat remélhetôleg integráljuk kulturális életünkbe. Marketing- vagy közösségépítô eszközöket, a közösségi gazdaságon alapuló megoldásokat és VR-alkotásokat egyaránt minden korlátozás
nélkül, szívesen fogadunk – itt kizárólag a kreatív ötletek szabad áramlása számít.
A KOCKA – interaktív informatikai tudásközpont és kiállítótér ((MK) (M) (HK) 2023) – csúcstechnológiával felszerelt, óriási, átmeneti „kocka” a belvárosban – egy hely, ahol tanulhatunk, taníthatunk, ahol
inspirációt meríthetünk. Délelôttönként idôseknek szóló tanfolyamok helyszíne, ahol az életminôségüket is javító, új informatikai eszközökkel ismerkedhetnek meg, délutánonként pedig a legmodernebb, kreatív eszközparkot bocsátjuk a fiatalok rendelkezésére, amelynek révén olyan értékes tudással
és tapasztalattal vértezzük fel ôket, amilyet egyetlen iskolában sem kaphatnak. A KOCKA mindenki számára nyitva áll majd – legyenek azok osztálykiránduló diákok, családok vagy turisták – mindenkit meghívunk saját digitális világa létrehozására.
Potenciális partnereink: a Pannon Egyetem (ahol az MIK a legerôsebb kar) és az iskolák és fôiskolák mellett olyan piaci
résztvevôkkel is partnerkapcsolatokat tervezünk, akik, mint például a Samsung és a Telekom, fontos szerepet játszanak
a kísérleti és az e-tanulás fejlesztése területén.

J ÁT É K , M O Z G Á S , E N E R G I A .
Hogyan tervezhetünk olyan padot, amely ideális a futás utáni nyújtáshoz, alkalmas kerékpártárolóként, és egyben mászófal is egy négyéves számára? Fenntarthatóságot szolgáló technológiákra alapozó,
víz-, nap- vagy emberi energiával hajtott, high-tech mûvészi alkotások
létrehozása és ezeknek a formális és informális oktatási rendszer részeként történô felhasználása a cél. Nem csupán egy demonstrációs
projektrôl van szó, hanem egy olyan folyamatról, amely új gondolkodásmódot ad városunknak, és elôsegíti, hogy új városi szokások
alakulhassanak ki.
Eszközeink: ötletversenyek, közösségalapú tervezési megmozdulások, ideiglenes kísérleti helyszínek, generációkat összefogó tervezési
projektek – gördeszkások, futók, kerékpárosok, nyugdíjasok, óvodás
gyermekek, dizájnerek és mûvészek, tájépítészek és mérnökök bevonásával.
Potenciális partnerek: Az Aranyosvölgyi Kreatív Központ és a részt vevô egyetemek és partnereik, a Mûvészetek Háza, Aalto Egyetem, Nemzetközi Design
Alapítvány, valamint szoros együttmûködést tervezünk Helsinki városával,
amely a dizájnközpontú gondolkodás megvalósításának legjobb európai példája. Szimbolikus városi mûemlékek létrehozására emellett olyan mûvészeket
is meghívunk, mint Anish Kapoor és James Turrell

V generáció ((F)(V) (R) (H) (EKF-TP) 2019–2023) – egy hosszú távú
program, amely 2019 és 2023 között (és azon túl is) középiskolásokat
és fiatal felnôtteket von be a várostervezés folyamatában. A diákcsoportok számára kijelölünk egy helyszínt, egy témát és egy megoldásra váró, konkrét problémát – mindegyik csoportnak egy teljes
éve lesz a megoldás megtalálására. Az elsô hónapokat kutatásra,
a cél meghatározására és a lehetséges irányok felvázolására fordítják
majd. Késôbb minden csoport európai tanulmányúton vesz részt,
ahol új ötleteket, új megközelítéseket ismerhetnek meg és ihletet
nyerhetnek; a hazatérés után pedig megkezdôdhet a valódi elôkészítô és tervezô munka. A csoportok számára támogatást nyújtunk
építészek, dizájnerek, szakértôk és kézmûvesek közremûködésével,
de a számukra a városunkban kijelölt néhány tucat négyzetméter
végsô soron az ô világnézetüket fogja tükrözni.
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A HATÁRAINKON TÚL
Szeretnénk megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, és az egyszerû egymás mellett élés helyett
az együttmûködést állítani a középpontba. Veszprém mindig természetes találkozóhely volt, a balatoni térség kulturális keresztezôdése. Ma is az. De mégsem az. A következô projektek célja egy
regionális kulturális hálózat meg- illetve újrateremtése, közös célok meghatározása és az elérésükhöz szükséges együttmûködés módjának kidolgozása – egy új és erôteljes kulturális desztináció
létrehozása Európában.

A HARMÓNIA ÚJJÁTEREMTÉSE – Egy nemzeti park közepén vagyunk; a Balaton-felvidék, mint kultúrtáj az UNESCO világörökségi címére pályázik, és van már egy UNESCO Geoparkunk. Épített és természeti környezetünk változatos és egyedi, de komoly veszélyben van. A befektetôk folyamatosan
növekvô igényei könnyedén diadalmaskodnak a hagyományos tájhasználat elvei fölött: szôlôhegyeinket
lépten-nyomon többszintes, medencés villák pettyezik, és idegen megjelenésû nyaralók teszik tönkre
a táj varázsát. A probléma kezelésére és megoldására alkalmas utak-módok megtalálására projektek és
programok komplex sorozatát tervezzük.
Szexi Régió Eszköztára ((MK) (M) (HK) 2019-től kezdődően) – 2023-ig regionális konszenzust szeretnénk
elérni azt illetôen, hogyan lehetne megôrizni és intelligens módon fejleszteni a minket körülvevô egyedi
kultúrtájat. Ehhez építészek, tájépítészek, mûvészek, dizájnerek, gyártók, kézmûvesek, helyi hatóságok
és természetesen a környék lakóinak együttmûködô munkájára lesz szükség. 2019-tôl kezdôdôen részletes szakmai kutatások, hatásvizsgálatok, benchmarkok, nemzetközi workshopok sora, kísérleti projektek és különbözô érintettek közötti vita-sorozat indul el, s ennek eredményeként 2023-ra egy olyan
eszközkészletet kapunk (építészeknek szóló útmutatók, utazó ideiglenes kiállítások, szakértôk által vezetett körutak, a legjobb gyakorlatokat bemutató mintaházak, digitális adatbázisok, stb.), amely segít
minket a kultúrtáj megértésében, bemutatásában, és remélhetôleg hosszú távon is erôsíti az önkéntes
jogkövetést, és számos eszközt és ajánlást bocsát a rendelkezésünkre.
Potenciális partnerek: Tokaji régió és Fertô-Hanság Nemzeti Park – hasonló magyar régiók a mieinkhez hasonló tulajdonságokkal, problémákkal; Fertô-tó Nemzeti Park és UNESCO Világörökségi Titkárság (AT); Boden-tó Alapítvány
(CH), Wachaui Régió (AT), Balatoni Kör, Magyar Építész Kamara, Falufejlesztési Társaság – de az Európai Nagy Tavak
projektünk keretében létrehozott/fenntartott kapcsolatainkra is építeni kívánunk.
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Nádtető és Tetőablak ((MK) (M) (HK) 2022-2023) – a hagyományos és a modern építészet kettôssége.
Célunk egy olyan épített környezet megteremtése, amely egyesíti az egyéni érdekek, a közös érdekek
és a környezet harmóniáját. Szakmai mûhelyeket és kísérleti és demonstrációs projekteket tervezünk
különbözô témákban, többek között a hagyományos építészeti technikák, a fenntarthatóság és az energiahatékonyság területén – például: kô az építészetben (régen és most) –, valamint különbözô környezetbe (szabadtérre, faluba, városi környezetbe, rekreációs területekbe) ágyazott kísérleti projekteket.
A térségben emellett az ingatlantulajdonosokkal, civil szervezetekkel és magánbefektetôkkel
együttmûködve mintegy 50 nyaralót és borospincét is felújítunk és új funkciókkal töltünk meg. Ennek
eredményeképpen a térségben új helyszínek széles skálája jön létre, például galériák, kreatív mini-központok, múzeumok, lakáséttermek, borkóstoló-helyek és koncerthelyszínek.
Potenciális partnerek: Hello Wood! MOME, Falufejlesztési Egyesület (különös tekintettel a „Nagypapám háza” projektsorozatára, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy helyszíni kísérleti projektekben sajátítsák el és használják fel a régi építési módszereket)

A Nagy Balaton Körkép ((MK) (L)(R) (H) – 2021–2022) – egyfajta értéktárat hozunk létre Veszprém és
a régió múltjáról és jelenérôl; egy digitális platformot teremtünk, ahol nemcsak örökségünket mutatjuk
be, hanem a jelenkor büszkeségeit is: a borvidék dombtetôkre épült kecses kápolnáit, a régi kolostorok
romjait az erdôkben, helyben nemesített szôlôket, régi és új recepteket, hagyományokat és fejlôdésüket,
a régióban alkotó mûvészeket. Tudásbázist és eszközkészletet is létrehozunk, melynek keretében olyan
átfogó adatbázis jön létre, amely megfelel a tényleges felhasználók – saját magunk és mindenki – ösztönzésre, tanulásra és megértésre irányuló aktuális igényeinek.
Élő Tavak ((F) (M) (HK) – 2023. július): az Élô Tavak Nemzetközi Hálózata (LLN), amelynek célja a tavak
és a vizes élôhelyek védelme, helyreállítása és rehabilitációja. A Global Nature Funddal és az LLN tagjaival együttmûködve megkezdtük az Élô Tavak Hálózat Ifjúsági Szekciójának létrehozását. 2019–2022ben az ifjúsági vezetôk képzésére, szemléletformáló és szimbolikus bevezetô fesztiválokra kon- centrálunk,
2023-ban pedig sor kerül az LLN fiatal képviselôinek elsô nemzetközi találkozójára: a Young Water Fesztivál egy multidiszciplináris kulturális fesztivál, amelynek egyik csúcspontja a nemzetközi érdeklôdésre
számot tartó Balatoni Zöld Futam rendezvény lesz, ahova egész Európából érkeznek majd diákok által
épített, megújuló energiaforrásokkal hajtott vízi jármûvek. A legjobb megoldásokat integráljuk KOMP
projektünkbe és – remélhetôleg – hosszú távon a tó tömegközlekedési rendszerébe is.
Potenciális partnerek: A Global Nature Fund és hálózata, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Fertô-Hanság Nemzeti
Park, a Pannon Egyetem, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, fiatalok szervezetei és a régió iskolái.

CSODAORSZÁG – Közösségi, turisztikai és mûvészeti projektek kombinációja, amely a szórakozva tanulás igényét teljesen új szintre helyezi. Egy új mûködési modellt szeretnénk meghonosítani a kulturális
és közösségi intézmények számára, amelyben szolgáltatásaik nem csupán a helyi lakosokat, hanem az
ide érkezô turistákat is képesek lesznek megszólítani. Szakmai munkájukat és az intézmények közötti
együttmûködéseket új kihívások elé állítjuk azzal, hogy közös munkára ösztönözzük ôket a régióban
tevékenykedô számos mûvésszel – tesszük mindezt annak érdekében, hogy láthatóvá, a mindennapok
– és a Balaton-élmény – részévé váljanak a kortárs mûvészetek, az alkotás folyamata.
Mesefesztivál ((F) (V) (R) (HK) 2023. szeptember) – egy sor, különbözô nemzetközi partnerek közremûködésével készülô gyermekszínházi programok alkotta fesztivál, kiegészítve egy, a térség új meséinek
megalkotását támogató nyílt nemzetközi felhívással. A szakemberek számára kreatív mûhelyek, kiállítások
és szakmai programok kerülnek megrendezésre, részben a gyermekillusztrációk témakörében, ahol olyan
kérdéseket vetünk fel, mint például hogyan hozhatják a mesék és a gyermekkönyvek az elvont és nehezen
megválaszolható kérdéseket közelebb a gyerekekhez, és hogyan tehetik ôket érthetôbbé a számukra.
Potenciális partnerek: Small Size Hálózat, UNIMA -– Nemzetközi Bábszínházi Egyesület, ASSITEJ – Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Társulat, Szatmárnémeti Harag György Társulat és Brighella Bábszínház (RO), Nagyváradi
Szigligeti Színház és Lilliput Bábszínház (RO), Árgyélus Egyesület (SK), De Spiegel Színház (BE), La Baracca Színház,
Bologna (IT), Polka Színház, London (UK), Paprika Színház, Cambridge (UK), Gyermekmûvészeti Központ, Pozna
(PL), Brüsszeli és Prágai Magyar Intézet (CZ)
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Szörnyek és Sellők Partija ((F) (M) (HK) (EKF-TP) 2023. június) – A bábszínházat, a virtuális valóság eszközeit, a fény- és vízeffektusokat és az elôadómûvészetet kombináló bemutatók sora a Balaton körül,
kiegészítve a környéken eluralkodó szörnykeresô-lázzal! 2019 és 2022 között számos olyan nemzetközi
projektek valósítunk meg, amelyek Európa mitikus vízi lényeinek történetét dolgozzák fel. Ezek részben
más programokba (pl. Mesefesztivál) integrálva, részben pedig önálló projektként valósulnak meg;
eredményként új történetekre, színházi, utcaszínházi elôadásokra és bábszínházi elôadásokra, képregényekre és könyvekre, albumokra és kiállításokra számítunk. 2023-ban nemcsak saját magunkhoz,
hanem más európai „tavi emberekhez” is kihívást intézünk, hogy hozzák el hozzánk a dalaikat, történeteiket és egy hétig vizeink életre kelnek. Az iskola utolsó hetében a Balaton körül minden a szörnykeresésrôl, a történetmesélésrôl, az idôben és a térben történô utazásról szól majd, és egy a vízhez
kötôdô új mesét is bemutatunk, amelyet a partnereink által egész Európából idehozott történetekbôl
szövünk majd egybe. A fô elôadást, mint utazó színházat más európai tavaknál is tervezzük bemutatni.
Meghívjuk tehát Európa mitikus vízi lényeit, hogy jöjjenek el hozzánk, és osszák meg velünk a történetekeit, és végül ismerkedjenek meg egymással is: idevárjuk a brosznói sárkányt (aki megállította Batu
Kánt, de a II. világháború során német repülôgépeket is lenyelt egészben), a skóciai tavak szörnyeit,
a fjordok kígyóit és csúszómászóit, a Kaunasi Szörnyeteget, és természetesen saját balatoni tündéreinket is.
Potenciális partnerek: a különbözô tavaknál mûködô civil és mûvészeti szervezetek, néprajzi múzeumok, nemzeti levéltárak mellett a Mesefesztivál projektnél említett partnerek játszanak majd itt is fontos szerepet. Utcai / szabadtéri színházi együttesek bevonását is tervezzük, mint a La Fura dels Baus (E), a Titanick Színház (D), a Transe Express (F), a
Grupo Puja (E), a Fuerza Bruta (ARG), a Commandos Percu (F), a Wired Aerial Theatre (UK), valamint közterületeken alkotó mûvészek bevonását (például Szôke Miklós Gábor).

Balaton Tábor ((F) (M) (H) 2023) – Májustól augusztus végéig az egész Kárpát-medencébôl több tízezer
gyermek tölti vakációját a Balaton körüli rengeteg gyermektábor egyikében. A régióbeli mûvészekkel
és az egyes EKF-projektek csapataival együttmûködve „mûvészeti bázist” hozunk létre, amely végigjárja
az ifjúsági táborokat kulturális programokkal, a gyerekeket pedig tevôlegesen bevonjuk EKF-projektjeinkben: például papírmasé-szörnyeket készítenek, amelyeket a Szörnyek és Sellôk Partija projekt során
a strandokon állítunk ki, kísérleti közönségként szolgálnak a Határok Nélkül Színházünnep során, vagy
épp vacsorát fôznek a környékbelieknek a felújított nyaralók egyikében.

AZ INSPIRÁCIÓ HELYE – semmi sem képviseli úgy térségünk egységét, mint az általa inspirált számtalan, egymással összefonódó mûalkotás. A múlt bemutatásával és új alkotások ösztönzésével kívánjuk
ezt az egységet és benne rejlô erôt újra felfedezni.
Story Tracking – Irodalmi Nyomkövetés ((MK) (M) (HK) 2022-2023) – Veszprém és a régió digitális irodalmi topográfiájának létrehozása útvonalakkal, ellenôrzôpontokkal, multimédiás tartalmakkal (letölthetô mûvek és fordítások, a virtuális valóság eszközeivel életre keltett, kitalált figurák irodalmi mûvekbôl
és filmekbôl), valamint közösségi és egyéni narratívák bemutatásával. Az eredeti helyszíneken, a kortárs
és a klasszikus irodalom és elôadó-mûvészet sajátos kombinációjával életre keltett történetek sora is
a projekt részét képezi, amelyet az alábbiakkal társítva egy új, izgalmas világ nyílik meg elôttünk.
Defyb Hamlet ((MK) (M) (HK) (EKF-TP) – 2022-2023) – Játékos és elferdített változatként híres történeteket ültetünk át saját környezetünkbe. Az irodalmi klasszikusokra vonatkozóan teljesen új koncepciót mutatunk be, származásuk, az események helyszínének lényeges vagy éppen lényegtelen voltára
rávilágítva. Emellett támogatjuk a Veszprémhez és a térséghez kapcsolódó új irodalmi alkotások létrejöttét, és abban a környezetben mutatjuk be az alkotásokat, amely inspirálta alkotóikat. Nemcsak magyar, hanem a külföldi kortárs írókat is felkérünk, hogy töltsenek idôt egyes kiválasztott helyeken,
merüljenek el az ottani helyi életben, és az élményeket a saját alkotói folyamataikon átszûrve alkossanak
a helyekhez kapcsolódó történeteket a saját nyelvükön. E programunkhoz kapcsolódóan a leeuwardeni
„Under the Tower” címû projektet (EKF 2019) is tervezzük meghívni, amelynek keretében történeteket
gyûjtenek, majd Fryslân elhagyott templomaiban viszik színre ôket: az eredeti írók segítségével mi e
helyszíneket saját ôsi erdei templomromjainkra és szôlôhegyi kápolnáinkra cseréljük.
Potenciális partnerek: Fiatal írók Szövetsége, József Attila Kör, Magyar írószövetség, Írók Klubja (az egész Kárpát-medencében mûködik), Veszprémi Egyetemi Színpad és az IETN – Nemzetközi Kortárs Elôadó-mûvészeti Hálózat,
Leeuwarden 2018
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Kis Regionális Irodalmi Folyóiratok ((MK) (M) (HK) – 2023) – méretünkhöz képest szokatlanul nagyszámú regionális irodalmi folyóirat található nálunk, és ezek kiemelt jelentôséggel bírnak a kortárs irodalom, a költészet vonatkozásában. Olyan fontos kérdéseket vetünk fel, amelyek minden, egy szûk
közönséget megszólítani képes, kortárs irodalmat bemutatni hivatott regionális magazin számára jelentôséggel bírnak. A projekt lényege a hazai és külföldi regionális irodalmi folyóiratok hálózatának
megteremtése, az olvasói bázisok kialakítására szolgáló módszerek megismerése, tartalomalapú
együttmûködések kialakítása. Az egy idôben, párhuzamosan azonos témát feldolgozó magazinokkal új
hagyományt kívánunk teremteni, és ezzel különleges betekintést kívánunk nyújtani a részt vevô országok
kortárs irodalmába.
Potenciális partnerek: a Review within Review kezdeményezésen alapuló partnerség keretében tervezünk olyan folyóiratokat bevonni, mint például az Apokalipsa (SL), a Knjizevna revija (HR), az Arca (RO), a Romboid (SK), a Literatur
und Kritik (AT), a Tekstualia (PL), a Protimluv (CZ), a Látó (RO), a Sziveri János Intézet (Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóintézet) (H)

A SZAVAK IGAZSÁGA – projektek a nyelvrôl és arról, hogyan szab határokat, hogyan tár fel új világokat
a nyelv. Meg kívánjuk vizsgálni a nyelvnek az identitásra gyakorolt hatását, különös hangsúlyt fektetve
a viszonylag kevés ember által beszélt nyelvekre, valamint a nyelvi globalizációnak a nyelvekre és az
identitásra gyakorolt hatásaira. A cél az, hogy új nyelvi és nyelven túli eszközöket találjunk és fejlesszünk
ki új technológiák felhasználásával.
Fordítás – Holnap ((MK) (M) (HK) 2023) – a fordítás minden külföldi dolog megértéshez alapvetô fontosságú eszköz. Már a szemünk elôtt zajlik a folyamat, melynek során a mesterséges intelligencia alapvetôen átalakítja a területet: ez az egyik olyan viszonylag ritka eset, amikor a technológiai fejlôdés valami
olyasmit érint, ami korábban sokunknak okozott fejfájást, frusztrációt. A téma ugyanakkor a mûvészi
inspirációhoz is nagyszerû anyag. Azonban a technológiai fejlôdés, mint az írásos és hanganyagok valós
idejû fordítása természetesen nem csupán szórakoztató és pozitív hatással jár – egyik eredménye, hogy
kevésbé lesz szükség tolmácsokra, fordítókra és hogy az idegen nyelvek elsajátításának egyik fô motivációja elpárolog. És ha ez megtörténik, ki fordítja le a verseket, regényeket? Ez csupán egyetlen példa
azon kérdések sokaságából, amelyeket fel szeretnénk vetni – mind a nagyközönség, mind pedig a téma
szakértôi számára.
Szavainkba Zárt Világok ((MK) (M) 2023) – Szeretnénk felfedezni szavainkat, feltárni múltjukat, a hosszú
utat, amit megtettek addig, hogy megérkezzenek a magyar nyelvbe. Szeretnénk bemutatni ôket, mint
távoli, egzotikus és életre szóló barátokat – azok számára, akik készek megtanulni és használni ôket.
Nem csak szavakkal fogjuk bemutatni ôket, hanem történeteken, elôadásokon és képeken keresztül
keltjük életre ôket – múltunk nagyköveteiként vagy éppen a jelen nyelvi rombolásának tanúiként. Versek, rövid animációs filmek, videoklipek, illusztrált könyvek és képregények tárják fel nyelvünk rétegeit
– bemutatva, kommunikáció szempontjából hogyan vagyunk rokonai egész Európának, és mi esetünkben a Közel-Keletnek és Közép-Ázsiának; de emellett az új kommunikációs eszközöknek köszönhetô
újfajta nyelvrokonságokat is bemutatjuk.
Potenciális partnerek: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Pannon Egyetem, Bukaresti Egyetem (RO), Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem (RO), Újvidéki és Belgrádi Egyetem (SB), Zágrábi Egyetem (HR), Rijekai Egyetem (HR), Szarajevói Egyetem (BIH), Kijevi Egyetem (UKR), Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem (SK), irodalmi folyóiratok és irodalmi klubok, Mûvészetek Háza, MOME stb.

Túlélőtanfolyam ((MK) (V) (R) 2023) – a szakmai nyelvek gyors egységesülésének köszönhetôen hagyományos szavaink lassan eltûnnek, egyre kevésbé vagyunk képesek a folyamatok, eszközök és szakmák finom részleteinek leírására. A világ minden kis és közepes nyelve (és nemzete) küzd ezzel
a kihívással. Hogyan tudjuk megôrizni és életben tartani ezt a sokszínûséget? Kis projektek sora szolgálja majd nyelvi sokszínûségünk bemutatásának célját, amelyek során egyedülálló módon dolgoznak
majd együtt filológusok, néprajzkutatók, muzeológusok, mezôgazdasági szakemberek, kézmûvesek és
mûvészek között, akik kortárs kontextusban segítenek nekünk bemutatni e szavak és kifejezések életét.
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Csapatokat toborzunk majd, akik a régió gyárait, vállalkozásait látogatják végig és gyorstalpaló nyelvtanfolyamot tartanak, nyelvi stand-up comedy elôadásokat fesztiválokon (pl. szüreti fesztiválokon, borkóstolókon). A projekt eredményeire önálló kommunikációs kampányt építünk: megjelenítjük ôket a
Veszprém 2023-hoz kapcsolódó alkalmazásokban, a buszmegállók plakátjain, és emellett egy nyilvános
nyelvi adatbázist is létrehozunk.
Potenciális partnerek: Fordítóház, Quasimodo Költészeti Verseny, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Kutatóintézete, Néprajzi Múzeum, Nemzeti Mûvelôdési Intézet és partnerei; Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Lystra
nyelvtanulási platform, különbözô kis színházi társulatok, drámapedagógiai szakemberek által támogatott egyetemi színházak, a térség nagyvállalatai stb.

A ZSIVAJON TÚL
Olyan elfogadó és nyitott légkört szeretnénk kialakítani, ahol elfogadott lehet és megértésre találhat az is, aki más, mint a többiek: mert buzgó katolikus, vagy mert fura módon szereti a szocialista modernista építészet remekei uralta belvárost, vagy éppen mert értelmi fogyatékossággal
él, vagy az 1960-as évek erôszakos iparosítási idôszakából „gyüttmentként” érkezett ide a családja,
vagy mert a bináris meghatározáson túli nemi identitással rendelkezik. Szeretnénk túllépni
a világ állandó NYÜZSGÉSÉN és azokon a közösség által lelkesen használt HÍVÓSZAVAKON,
amelyek anélkül próbálják meg meghatározni a világnézetünket, hogy bármi másnak helyet
adnának.

GONDOLD ÚJRA! – ez nem egyszerûen a hitrôl és a vallásról szól; sokkal inkább arról, hogy kicsit hátrébb lépünk és megpróbáljuk más nézôpontból nézni az életünket, keresni a motivációinkat, a tetteinket irányító elveket vagy éppen azok hiányát, és válaszokat keresni... és meglátni azt, hogy a munkánk
és a környezetünk által ránk húzott „szerepeken” túl voltaképpen mindannyian ugyanazokkal a kérdésekkel és kihívásokkal szembesülünk.
Gondolatok Fesztiválja ((MK) (V) (R) (H) (EKF-TP) 2023. február): a projektklaszter elsô rendezvénye
az élet nagy kérdéseit veti fel: nem egyetlen nagy konferenciát tervezünk, hanem kis megbeszélések,
viták és elôadások százait. A lényeg nem a provokáció, hanem az egyéni válaszok megtalálása. Civil szervezetek, elôadók, filozófusok, költôk és írók, vallási intézmények, hospice-szervezetek stb. fognak segíteni nekünk a kérdések feltevése és megválaszolása során.
Csend Napok ((MK) (V) (R) 2023. március/április) – egy hét minden évben, amelyet csenddel, szellemi
és lelki feltöltôdéssel töltünk egy kimerítô év után – meditáció, halk beszélgetések és csendes séták.
Egy hét, amelyet csak magunkra, családunkra, közösségünkre fordítunk – és persze azokra, aki meg kívánja osztani velünk ezt az idôt... Egy élmény, amely segít értékelni a természet tavaszi ébredését; segíti
mentesíteni kicsit tudatunkat az állandó ingerek rohama alól. A hét egy különleges napja lesz az „Offline Nap”, amikor az embereket arra ösztönözzük, hogy önkéntesen váljanak meg az összes online jelenlétet biztosító kütyüjüktôl, és gondolataikat, tapasztalataikat inkább valódi, személyes beszélgetések,
találkozások során osszák meg a többiekkel.
Nemzetközi Vallási Zenei Fesztivál ((MK) (M) (HK) 2023. szeptember) – egy valódi nemzetközi és vallásközi
találkozó, ahol gospelkórusok, pogány rockzenekarok és éneklô druidák találkoznak egymással. Magyarország és különösen a vidéki Magyarország meglehetôsen homogén vallási tekintetben, hiszen
szinte kizárólag keresztény dominanciájú közösségek alkotják. Az elsô lépés a nyitás felé, hogy megismerjük az ismeretlent, leküzdjük a „más”-tól, az ismeretlentôl való félelmünket; és nem tagadható, hogy
az elmúlt évek nem segítették túlzottan a tolerancia és a nyitottság elômozdítását. Az összes vallási zene
mögött ugyanazokat az elveket találjuk – ezért választottuk ezt az eszközt, ezt a „nyelvet”, hogy lebontsuk
a mentális akadályokat: zsidó, muzulmán és keresztény eredetû vallási zenéket mutatunk be, sôt az ôsi
európai vallások zenéjét is, máig mûködô vagy elfeledett istentiszteleti helyeken, szabadtéri helyszíneken, koncerttermekben és iskolákban. Európa vallási sokféleségét a zene révén mutatjuk be, de emellett
buddhista szerzeteseket is meghívunk, hogy szólaltassák meg dobjaikat, hindu énekesek adják elô védikus temetési énekeiket, marokkói Gnawa maalemek, török dervisek hozzák közelebb nálunk szinte
ismeretlen tradícióikat.
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A tigrisketrecen túl ((MK) (M) (HK) 2023) – az állatkert jelenleg is a város legnagyobb attrakciója, de
mi ennél sokkal többé fogjuk átalakítani: valódi találkozóhellyé emberek és az állatok számára. Megkeressük és bemutatjuk a köztünk lévô különleges kötelékeket, és megmutatjuk, hogyan léphetôk át a vékony határok, amelyek elválasztanak minket tôlünk. Biológusok, zoológusok, etológusok, állatkerti
szakemberek, tanárok és mûvészek dolgoznak majd együtt különbözô kutatási és kísérleti projekteken,
amelyek eredményeként kiállítások, filmestek, állatkerti elôadások és kísérleti és pop-up projektek valósulnak meg szerte a városban és a régióban.
Több nagy állatkerti bemutatót tervezünk – mint például a Pablo, az orrszarvú állatkert-színházi elôadást, melyben Pablo, az állatkert legnépszerûbb lakója a fôszereplô. A történet az orrszarvú különleges
barátságát mutatja be egy autista kisfiúval. Emellett rendszeres állatkerti éjszakákat (ZooNights) rendezünk felnôtteknek és rendezvényeket (ZooFun) fiatal látogatóknak, ahol az állatkerti látogatások
egyúttal gondolatébresztô, ismeretterjesztô, egyszerre egy kicsit félelmetes és szívmelengetô mûvészi
eseményekké is válnak.

CITY-ARCH Program – Kortárs modernizmus
Veszprémben számos építészeti korszak és stílus olvad egybe egyedülálló módon, ami kiváló alkalmat
nyújt arra, hogy építészetén keresztül bemutassuk és megértsük városunk történelmét, sôt – túlzás nélkül – a közép- és kelet-európai történelem egészét is. Eljött az ideje annak is, hogy többé ne egyszerûen
az életünk egy statikus, megváltoztathatatlan részeként tekintsünk az épített örökségünkre – függetlenül
attól, hogy mennyire tetszik vagy nem tetszik nekünk ez az örökség. Célunk egy új építészeti és kulturális
ökoszisztéma létrehozása Veszprémben, amelynek keretében az új City-Arch Központ projektirodaként,
építészeti laboratóriumként és kutatóközpontként is szolgál majd.
20 történet: 20 emelet (avagy egy Troll metamorfózisa) ((MK) (M) (HK) 2022–2023) – Veszprém egyik
vitatottabb szimbóluma, a „20 emeletes” megérdemel egy saját projektet (és szüksége is van rá). Az épület olyan, mint egy hatalmas, egy helyben álló troll a város közepén – egyszerûen lehetetlen nem észrevenni vagy figyelmen kívül hagyni. Nemzetközi párbeszédet szeretnénk útjára indítani a toronyházak
jelenlegi és jövôbeli szerepérôl, az érintetteket is bevonó megközelítést alkalmazva, hiszen csak a mi
épületünk közel 500 ember otthona is egyben. És ez nem egyedi történet – szörnyetegünknek számos
európai városban vannak testvérei: ellentmondásos épületek, melyek jövôje bizonytalan. Ha ezekkel az
épületekhez bármi módon hozzányúlunk, az sokkal többet jelent, mint pusztán felújítást: jelentôséggel
bír a város minden lakosára nézve. Ezért a következôket tervezzük:
• nemzetközi ötletversenyt hirdetünk a toronyház új identitásának megtalálása céljával
• párbeszédet kezdeményezünk róla a közösséggel – mûhelyek, közösségépítés és mediáció révén,
újra birtokba vesszük az ikonikus legfelsô emeletet és megnyitjuk a nyilvánosság és az ott lakó közösség elôtt, s ezzel új találkozóhelyet, egy a közösség által formált kulturális teret hozunk létre
• a mûvészet eszközeivel mutatjuk be az épület lakóinak életét – mindenki számára láthatóvá teszszük az 500 arcot a troll arca mögött.
Bunkerkultúra Hálózat ((MK) (M) (HK) kísérleti projektek 2020–2022, lényeg 2023-ban) – A szocialista ipartól
örökölt, mára javarészt elhagyottá vált infrastruktúra újragondolása és új szerepek keresése a számára.
E helyszínek mindegyike olyan egyedi, hogy esetükben nem tudunk egységes megoldásról beszélni.
Egyesek alkalmasak állandó funkciók befogadására, mások inkább csak átmeneti helyszínekként szolgálnak majd EKF-projektek számára. A felkészülési években számos kísérleti projektet tervezünk megvalósítani, hogy megtudjuk, melyik helyszíne mire a legalkalmasabb, például a:
• a balatonfûzfôi föld alatti erômû elhagyatott labirintusában
• a Veszprém közelében lévô régi szovjet katonai laktanya szellemvárosában
• az üres ajkai szénfeldolgozóban
• az inotai hôerômû üres tereiben
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Lapostető Fesztivál ((MK) (M) (HK) 2023. május) – A fent említett korszakban épült belváros számtalan
lapostetôjét (amelyek most ugyan kihasználatlanok, de amelyek soha nem látott kilátást kínálnak a városra) keltjük életre és egyben reményeink szerint új lendületet adunk a fejlôdésüknek. A köz-és és
magánépületek lapostetôin és tetôteraszain egyhetes fesztivált rendezünk, amely keretében a XX/XXI –
Veszprémi Kortárs Művészeti Héttel és ezzel párhuzamos zajló koncertekkel, mûvészeti rendezvényekkel
és installációkkal, gasztronómiai eseményekkel, filmestekkel, workshopokkal, gyermekprogramokkal,
szabadidôs tevékenységekkel (pl. jóga, meditáció a tetôn) élettel és emberekkel töltjük meg az újonnan
felfedezett helyeket – reményeink szerint nem csak átmeneti jelleggel.
XX/XXI – Veszprémi Kortárs Művészeti Hét ((MK) (M) (HK) 2019, 2021 és 2023 májusa) – Az elmúlt évtizedek tudatos építkezésének hála, ma már lehetetlen a modern és kortárs mûvészetrôl beszélni Magyarországon anélkül, hogy Veszprémet meg ne említenénk. Ehhez kapcsolódva szeretnénk új hagyományt
teremteni. A minden páratlan évben megrendezésre kerülô mûvészeti hetet a modernizmus örökségére
és jelenlegi értelmezésére alapozzuk – ahol minden alkalommal más-más fô témával dolgozunk, és másmás kurátori csapat határozza meg a koncepciót. 2023-ra reményeink szerint 50%-os nemzetközi részvételt érünk el ebben az interdiszciplináris mûvészeti vállalkozásban, amely ötvözi az építészetet, a
kortárs képzômûvészetet, a kereskedelmi mûvészetet, az elôadó-mûvészeti és színházi világot, valamint
különbözô akusztikai és vizuális mûfajokat. A páros években neves kortárs képzômûvészeket hívunk
meg városunkba és szabadtéri kiállítások keretében mutatjuk be munkásságukat – 2022-ben pl. Bernard
Venet és barátai címmel tervezünk kiállítást, ahol – többek között – Christo, Anthony Caro, Richard
Long munkái lesznek láthatók városszerte.

.COM.ME.DIA – ((FE) (I) (M) (HK) 2023. áprilistól októberig) – a használaton kívül álló inotai hôerômû,
amely még jelenlegi lepusztult állapotában is kész mûalkotás. A három 60 méter magas hûtôtorony
Dante Isteni színjátékának fog színpadul szolgálni. A három torony a történet három szféráját mutatja
be – teljesen új értelmezés szerint (.COM = minden tudás szimbóluma, ME = én – saját magam, DIA =
út, keresztülmenetel); a történet kiegészül a hétszáz évvel ezelôtt élt Dante kora óta bekövetkezett fôbb
traumákra való utalásokkal, így az elôadás voltaképpen tükröt tart Európa és a régió történelme számára. Ez nem egy színházi elôadás – illetve nem csak az: a közönség aktív részese lesz az elôadásnak,
folyamatosan mozognia kell a színpadok között, a hûtôtornyok alatt, felett, azokon kívül vagy épp a falakon belül élô produkciók, különbözô koncertek, vizuális effektek, a virtuális valóság eszközeivel létrehozott fantáziavilág harmonikus egyvelege kelti majd életre saját történetünket.
Potenciális partnerek: Pannon Színház (Vándorfi László); Kentaur, Csaba Antal és Csörsz Khell mint díszlet- és jelmeztervezôk, Frenák Pál Társulat (H, F), Recirquel – Kortárs Cirkusz, Bandaloop Táncegyüttes (USA)

Modernity Veszprém ((MK) (FE) (HK) 2020-tól kezdődően) – Az emberek általában vagy szeretik, vagy
egyszerûen figyelemre sem méltatják a várhegy régi barokk épületeit, de az 1960-as, 70-es években épült
mai városközponttal kapcsolatban a helyiek valódi „gyûlölöm és/vagy szeretem” érzésekkel viseltetnek.
Az 1945 és 1989 között épült épületekre a rajongás és az elutasítás össztüze zúdul. A Modernity Veszprém
keretében az elsô rendszeres nemzetközi fórumot hozzuk létre a szocialista modernista építészet témájában – találkozási lehetôséget biztosítva ezzel a rajongók (igen, a szocialista modernizmusnak igazi rajongótábora van) és az építészet e korszakával foglalkozó szakemberek számára. A konferencia nem is
a megfelelô szó a projekt leírására – egy fórumot indítunk útjára a szakmai párbeszéd és a tudás megosztása céljából, amihez természetesen hazai és nemzetközi elôadókat hívunk meg. Nem mi vagyunk
az egyetlen város Európában, amelynek ezzel az építészeti kettôsséggel kell szembenéznie, ezért számos
partnert kívánunk bevonni a közös munkába.
Potenciális partnerek: Translation of Modernism, Lebendige Stadt Alapítvány (D), MOME, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kortárs Építészeti Központ, Mûvészeti és Városkutatási Hivatal (RO)
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VESZPRÉM 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA/PÁLYÁZÓ VÁROS

Építési Terület –Building in Progress ((MK) (M) (HK) 2020-2023) – Veszprém ipari múltjának egyik meghatározó része a város hazai építôiparban betöltött szerepe – a valamikori házgyár öröksége az Építôipari
Gyûjteményben él tovább – amely azonban napjainkban egy raktár mélyén porosodik. Erre az örökségre
építve egy, a II. világháború utáni közép- és kelet-európai építôipart bemutató kiállító-és élményközpont megvalósítását tervezzük, amely interaktív módon mutatja be a területhez kapcsolódó eszközöket, folyamatokat,
szereplôket.
A központ nemcsak állandó kiállításoknak ad majd otthont, hanem idôszakos, különbözô speciális témaköröket feldolgozó mûvészeti eseményeknek is helyet biztosít. Ilyen lesz például 2023-ban a „Roma
kezek – romák az építôiparban” címû kiállítás, amely egy a roma kisebbség az építôiparban betöltött szerepét vizsgáló – a témát európai kontextusban feldolgozó – kutatási projekt, melynek eredményeit majd
kiállítás és könyv formájában is megismerhetik a hazai és külföldi érdeklôdôk. A történelem egy elfeledett szelete, hogy a mai modern belvárosok nagy részét Európa-szerte szinte kizárólag roma munkások
építették, akik büszke munkaközösségeket alkottak és megbecsült részei voltak az iparnak – annak ellenére, hogy az állam hosszú távon nem tudta az egész kisebbségi csoportot kiemelni a társadalmi kirekesztettség keretei közül.
Partnerek: Magyar Mûvészeti Akadémia, Lechner Tudásközpont, Architekturzentrum Wien (AT), Moravská Galéria
(Brno, CZ), Wroclaw-i Építészeti Múzeum (PL)

Virtuális Város ((MK) (V) (R) (HK) 2023) – A korai kommunista korszakban az egykori piactér és a
kézmûvesek negyede (tulajdonképpen az egész városközpont) megsemmisült, helyüket az átgondolatlan várostervezés és a lakosságszám kényszerû megnövelésének bélyegét magán viselô új városrész foglalta el. Egy realisztikus, 1:1 méretû alternatív valóságot hozunk létre átmeneti jelleggel, amely lehetôvé
teszi, hogy megtapasztaljuk, milyen jelentôs átalakulást jelentett ez, milyen óriási léptékben tolódtak el
a veszprémi városkép arányai.
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VÁLASZTÓVONALAK – Veszprém eddig elmondatlan múltjára összpontosító projektsorozat – amelyre
igazán nagy szükség van. A veszprémi identitás különbözô rétegeit kapargatva elvarratlan szálak bukkannak felszínre, múltunk soha nem látott fôszereplôi jelennek meg újra, és a titkok, rejtélyének egy
részére is talán megleljük a megoldást.
Zsinagógiahámozás ((MK) (M) (HK) – 2023. február–június) – A jelenlegi városközpont legérdekesebb épülete az egykori Bányatröszt korábbi székhelye, amely ma leginkább lerobbant irodaépülethez hasonlít,
de falai alatt még ma is megtalálhatók Veszprém múltjának maradványai: a régi zsinagóga és második
világháborús zsidó gettó ma is ott vannak eredeti helyükön – csak egyszerûen eltakarják ôket az irodaház
falai. Kortárs mûvészek bevonásával szó szerint lehámozzuk a falak rétegeit – és a régészeti falkutatáshoz
hasonló munkát a street art elemeivel ötvözve egy egészen sajátos köztéri alkotás jön létre. Ezzel új
identitást adunk egy elfeledett helynek, a városi fejlôdés folytonosságát is demonstráljuk, és emellett
egy emblematikus helyszínt is nyerünk a Veszprém 2023 számára.
Eltűnt zsidó és sváb családok ((MK) (V) (R) (HK) – 2023): a túlélôk és utódaik szóbeli történeteinek
összegyûjtése és feldolgozása, valamint a nyilvános tereken látható és hallható memóriakapszulákká
való átalakítása.
I. M. kilakoltatások ((MK) (V) (R) (H) – 2023): egy olyan új állandó helyszín, amely a megfélemlítés, félelem és bosszú fûtötte kilakoltatások emlékére szolgál.
Pap János és Brusznyai Árpád ((MK) (M) (HK) – 2023): egy város tragédiája, két ember tragédiája – egy
szimbolikus színházi projekt a város kulisszái között: Pap János, aki lerombolta a veszprémi belvárost,
aki a következményekkel nem törôdve erôltette a város iparosodását, s aki a Balatont egyszerûen haszontalannak gondolta és a helyét be akarta vetni kukoricával. Brusznyai Árpád, a klasszika-filológia
professzora, a Lovassy Gimnázium tanára, aki az 1956-os felkelés egyik vezéralakja volt, és akit röviddel
ezután Pap János parancsára kivégeztek. Ezt a történetet dolgozzuk fel, amely nemcsak Veszprém tragédiáját, hanem mindazoknak a hasonló tragédiáknak a sokaságát képviseli, amelyeknek a keleti blokk
tanúja volt.

A NŐ, A CSALÁD, A MŰVÉSZ – Amikor megkérdeztük az emberektôl, hogyan írnák le Veszprémet,
ha ember volna, a legtöbbjük szeme elôtt egy elegáns középkorú hölgy jelent meg (és amikor ugyanezt
a kérdést az Utcazene Fesztiválunkon tettük fel, csinos huszonéves nôre gondoltak). Nemcsak a város
második neve – Királynék Városa – miatt látják településünket nônemûnek, hanem személyiségének
kulcsjegyei, nyitottsága, elfogadó-befogadó természete, érzékenysége miatt is. Veszprém (és a Balaton)
nôi minôsége indított minket arra, hogy 2023-ra egész eseménysorozatot tervezzünk a NÔK témája
köré. Ezek tartalma a következô lesz:
Bal agyfélteke, Jobb agyfélteke ((MK) (M) (HK) – 2023. április-május) – Tematikus kiállítások és elôadások
a férfiak és a nôk között ugyanazon feladatok végrehajtása közben jelentkezô különbözôségek és hasonlóságok bemutatására
Mindennapi Háttérhatalom ((MK) (M) (HK) – 2023. április-július) – Hálózati kutatási projekt, melynek
célja a nôi hálózatok mûködésének feltérképezése (ezt egy kapcsolódó konferencia és gondolatcsere,
valamint az eredmények mûvészi megjelenítése követi)
Közép-Európa női ((MK) (M) (HK) – 2023. június–október) – Pozitív és negatív nôi karakterek bemutatása
a történelembôl, beleértve az életüket tükrözô mûvészi alkotásokat, illetve új ilyen alkotások létrehozásának lehetôségét
Mások ((MK) (M) (HK) – 2023. szeptember–december) – Nyilvános kiállítások az atipikus családok, a nemi
szerepek témájában; elôadások a modern frenológiáról, pop-up kiállítások a nemek közti neurológiai
és fizikai különbségekrôl – a különleges árnyalatokat, részleteket és a bináris kódon túlmutató átmeneteket mûvészi eszközök segítségével hangsúlyozva.

A BÁ J O N É S E L S Z I G E T E LT S ÉG E N T Ú L
A kisvárosok és falvak hálózatából felépülô, Veszprém környékéhez hasonló európai vidéki területek jövôje bizonytalan. Mi lesz azokkal az – egyébként bájos – környékekkel, ahol az emberek
tulajdonképpen csak nyaralni akarnak? Nem valószínû, hogy az összes kiürülô falvat skanzenné
alakíthatjuk át, inkább azt a számos különbözô, kultúraközpontú megközelítést kell megvizsgálnunk, amelyek segíthetnek újragondolni ezeket a településeket, és vonzóbbá tehetik ôket a saját
lakosságuk és az újonnan érkezôk számára is. A vidéki élettel kapcsolatos párbeszédeket akarunk
elindítani, új gyakorlatokat megismerni, kidolgozni, támogatva ezzel a kistelepülések kulturális
revitalizációját célzó erôfeszítéseket.

HOMLOKZATOK – Arra a közös európai jelenségre, a falvak lassú kiürülésére gondolva megpróbáljuk
azonosítani azokat a kultúraalapú településfejlesztéshez kapcsolódó megoldásokat, amelyek segíthetnek
lelassítani vagy akár visszafordíthatni ezt a folyamatot.
Eltűnt falvak szimbolikus ábrázolása ((MK) (M) (H) – 2023. május–szeptember) – Erôs fénysugarak segítségével a tájban, mint egy térképen mutatjuk meg a mára már eltûnt falvakat, és kreatív eszközökkel segítünk megjeleníteni ezeket a rég elfeledett helyeket, történeteket – régieket, újakat – mesélünk róluk,
áttekintjük dicsô napjaikat és késôbbi hanyatlásukat is.
PAJTA-hálózat – Közösségi terek létrehozása a kistelepüléseken, építészek és helyi közösségek kiválasztott csoportjainak közös projektjeiként. A tervezés, a felújítás és az építkezés már önálló jogon is egyegy projekt, de a végcél a felújított és új pajták fenntartható módon mûködtethetô hálózatának
létrehozása. A pajták kulturális központokként mûködnek majd – bizonyítékát nyújtva az építészet közösségformáló erejének és kompenzálva az egész évben mûködô vidéki helyszínek hiányát. Ha ezeket
az „újrahasznosított” pajtákat valamilyen tényleges tartalommal kívánjuk megtölteni, az komoly
együttmûködést igényel, ezért többfunkciós helyszínként tekintünk rájuk, ahol sor kerülhet például
borkóstoló rendezvényekre, dzsesszkoncertekre, elôadásokra is, de profiljukban a meghatározó továbbra is az marad, amit korábban: zenés-táncos együttléteknek fognak helyszínül szolgálni. Öt nagy
és öt közepes vagy kis helyszínt tervezünk – de olyan sajátos módon, hogy az elsô lépés a mûködést biztosító szövetségek létrehozása lesz, és nem pedig az építészeti tervezésé, ez csak az elôbbi után indul el.
Már a téli hónapokban megtelnek a pajták élettel, mint ahogy az ôseink idejében is történt. A 10 napos
Örömzene-Örömtánc Fesztiválon ((MK) (M) (HK) – 2023. február) a Kárpát-medence összes neves népi
együttesével és népzenészével közösen fedezzük fel újra a közös zenélés és tánc örömét, miközben kint
fagyok uralkodnak.
Potenciális partnerek: Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft., Élô Forrás Egyesület, Magyar Örökség Alapítvány, Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége, Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület, Martin György Néptáncszövetség,
Magyar Örökség Háza, Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesület.

Köztünk Élnek ((MK) (M) (HK) – 2023) – globális jelenség, hogy sok idôs ember új lakóhelyet választ
nyugdíjas napjaira, lehetôleg valahol egy meleg és/vagy festôi régióban. A balatoni régió egyike ezeknek
a célpontoknak, így sok nyugdíjas települ le a környéken például Németországból, Hollandiából és
Finnországból. Általában nagyon eltérô életmódot és gondolkodásmódot hoznak magukkal a máskülönben etnikailag és kulturálisan meglehetôsen homogén falvakba. Projektünkben olyan kulturális
kapcsolatokat szeretnénk építeni, amelyek az újonnan érkezettek és a helyiek számára is kölcsönös
elônyökkel bírnak.
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Európa Nagy Tavai ((MK) (M) (HK) – 2023) – egy teljesen új kulturális hálózatot szeretnénk létrehozni:
a nagy tavak és környezetük mindig különleges mikrorégiók voltak – egyedi identitással, problémákkal
és erôsségekkel. Az Európa Nagy Tavai kezdeményezés nem egyetlen projekt, annál sokkal nagyobb:
valódi együttmûködéseket alapoz meg a legkülönbözôbb területeken, és ezt a platformot más projektekhez is felhasználjuk (például a Szexi Régió Eszköztára, a Szörnyek és Sellôk Partija projektekhez),
így részben tehát kapacitást építünk, ugyanakkor a projektnek meglesz a saját, önálló élete is. Meghívjuk
más európai nagy tavak lakóit, hogy hozzák el számunkra saját identitásuk lényegét, szimbólumaik világát és életük meghatározó jellemzôit – tanuljunk egymástól, hogyan élhetünk jobban vizeink mellett,
a vízen és a vízzel. Képzeljük el például, hogy a finn szauna konyhamûvészet remekeit kóstolhatjuk egy
ködös novemberi délután a balatoni strandokon, vagy egy költôi estet hallgathatunk, ahol Tennyson
és Ezra Pound „mesélnek” arról, hogy hogyan ihlette meg ôket a Garda-tó. Négy tavat – a Garda-tavat,
a Bodeni-tavat, a Genfi-tavat és a Balatont – összekapcsoló vitorlásverseny-sorozatot is útjára indítunk
együttmûködésünk keretei között.

KEZDŐK ÚTMUTATÓJA A HEDONIZMUSHOZ
Mint már említettük, szeretjük a jó életet: jókat enni és nagyszerû borokat inni – ez hobbi és szenvedély
is a számunkra. Az elmúlt évtizedben valódi gasztronómiai forradalom zajlott le Magyarországon – de
mindezek hatása azonban csak nagyon lassan szivárog át a mindennapi életbe.
Rizling (?) ((FE) (I) (M) (HK) – 2023) – Welschriesling, roman rizling, olaszrizling, grasevina... mindegyik rizling, mégsem ugyanaz. Ezen összetett projektcsomagban a mi rizlingünket a régió egyik legfontosabb kulturális értékeként szeretnénk pozícionálni. Ne feledjük, nem az idegenforgalom tette
naggyá ezt a vidéket, hanem az, hogy a földet arra használjuk, amire a legalkalmasabb: szôlôtermesztésre. Az itt készült bor pedig Európa-szerte vitte jó hírünket.
Bor ÉS ... – megannyi lehetôség a folytatásra: Bor és dizájn – a boroscímkék mûvészete, a palack alakja,
a parafa dugóra nyomtatott felirat – vég nélküli variációs lehetôségek, a mûvészeti kifejezôdés egy sajátos
terepe, sajátos trendekkel. Mûalkotások, amelyeket mindössze néhány euróért megvásárolhatunk.
Mindez nagyszerû kiállítási téma lehet – ahol nemcsak a tárgyakat, hanem a mögöttük lévô történeteket
és az általuk ôrzött ízeket is bemutatjuk.
Bor és Kő – válogatott hazai és nemzetközi mûvészeket kérünk fel, hogy mutassák be a körülöttünk
megtalálható különbözô kövek, kôzetek (bazalt, tufa, vörös homokkô és dolomit) a térség fejlôdésében
játszott egyedi szerepét. Hogyan vannak jelen a kialudt tûzhányók minden csepp borban? Hogyan használtuk fel és hasznosítottuk újra és újra a rómaiak által faragott ôsi építôköveket?
Hármas Nap – nemzetközi rizlingfesztivál és vásár ((FE) (I) (M) (HK) – 2023 ősze) (miért hármas Nap?
– mert szôlôink háromszoros adagban kapják a napsütést : 1. a jó öreg Nap, 2. a Balaton víztükrén
visszatükrözôdô napfény, 3. a talaj gazdag kôzettartalma által megôrzött és visszasugárzott hô)... Különbözô rizlingtermô borvidékek képviselôit hívjuk meg közös szakmai munkára, közös kóstolásokra,
gasztronómiai kalandokra, tanulmányi kirándulásokra. De a rendezvény ugyanannyira szól majd az
amatôr borkedvelôknek, mint a szakmai elitnek.
Kóstoló – saját regionális gasztronómiai kultúránk meghatározása különbözô termékek és elkészítési
módszerek középpontba helyezésével. Gasztronómiánk nem (illetve nem csak) a helyi gazdaság számára
fontos kérdés, hanem identitásunk fontos alkotóeleme. Alábbi három fô témánk a jelenlegi trendeken
és a bennük rejlô lehetôségek ôszinte értékelésén alapul:
Halat az asztalra! – megpróbáljuk leküzdeni azt ellentmondást, miszerint mi vagyunk az egyetlen
tó talán, amelynek nincs saját halpiaca.
Egyesült Sajt Játékok – megkeressük a módját, hogy lehet a jelenlegi házisajt-készítési ôrületet
valódi értékekre váltani, hogy a helyben készített sajt ne csak egy földrajzi meghatározást, hanem
valódi minôséget és kiváló ízeket is jelentsen.
Egy kert – kerítés nélkül – a régió kivételes biológiai sokféleségének és javarészt elfeledett ôshonos, tájfajta növényeinknek szánunk kiemelt szerepet a konyhakultúránk fejlôdésében.
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És HOGYAN? Más gasztronómiai régiók képviselôinek meghívásával és kísérleti gasztroprojektek ösztönzésével ((FE) (M) (HK) (EKF-TP) 2023 tavasza-ősze). A legjobb séfeket hívjuk meg szerte Európából, akik
a helyi termékek és a helyben gyûjtött élelmiszerek kizárólagos használatára esküsznek – szeretnénk
megtudni, melyikük mit talál inspirálónak régiónkban. Ideiglenes és állandó kísérleti konyhák felállításával a közönséget is a folyamat részévé tesszük.
Szenzor – nemzetközi gasztronómiai fesztivál ((MK) (M) (HK) (EKF-TP) 2023 ősze) – 2023 ôszén sor kerülhet fenti munkánk eredményeinek bemutatására – ahol szakemberek és amatôrök közremûködésére
egyaránt számítunk. Ne csak egy lukulluszi lakomára gondoljunk itt – hanem egy munkával töltött
hétre, amely során mind az öt érzékünket kihívások elé állítjuk, és Veszprém központtal, de a Balatonfelvidék számos régi és új gasztro-centrumának munkájára építve mutatjuk be régiónk gazdag gasztronómiáját.

is párbeszédet kezdeményezett további ötletek kapcsán. Ez biztosíthatta, hogy a helyi igények beépültek
a programunkba és mindeközben a mûvészeti igényesség és színvonal is érvényre juthatott benne.
A pályázat második körében továbbra is tervezünk a Mûvészeti Tanács munkájával, de ôket több más
csapattal is erôsíteni szeretnénk a háttérben.
A projektek összeállítása és kiválasztása a következô kritériumokon fog alapulni:

•

Euró pa i d i m e n z i ó

•

Művé s ze t i k i vá l ó s á g – e re d e t i s é g
é s / va gy m i n ő s é g m i nt a l a pve t ő
elvárás (sajátos értékelési szempo nt ké nt pe d i g a vá ro s i t e re k
k re a t í v fe l h a s z n á l á s a a pro j e k t e k
során emelhető ki)

A SÖVÉNYEN TÚL – újból divatba hozzuk a természetet.
Bakony Expressz ((MK) (M) (HK) – 2022–2023) – Néhány évvel ezelôtt épphogy sikerült megmentenünk a Bakony festôi tájain keresztülvezetô, Gyôrt és Veszprémet összekötô vasútvonalat. Most pedig
a rekreációs szolgáltatások és a kortárs mûvészet sajátos kombinációjaként új életet szeretnénk bele
lehelni: mikrogalériának, ad hoc koncerteknek vagy elôadásoknak, információs központnak, kerékpárkölcsönzônek egyidôben helyet adni képes, a maga nemében egyedülálló vasúti szerelvény nem
csupán egy különleges attrakció lesz, hanem a Veszprémbe való megérkezés élményét is különlegessé
teszi.
Mikrokalandok ((MK) (V) (R) (HK) (EKF-TP) – 2022–2023) – megoldás arra, hogyan lehet újra vonzóvá
tenni a természetet a fiatalok számára; egy projekt, melyet brit EKF-partnerünkkel együttmûködve kívánunk megvalósítani (különösen, mivel a mikrokalandok ötlete az Egyesült Királyságból ered). Fiatalokat csábítunk ki a természetbe, és megmutatjuk nekik, hogy a kalandokért nem kell több száz
kilométert utazniuk: elég délután négykor kijönni az iskolából vagy a munkahelyrôl, felpattanni vonatra
vagy buszra, leszállni a dombok lábánál, kirándulni egyet, a szabadban tölteni az éjszakát, felkelni,
a hajnali busszal, vonattal visszatérni a városba, idôben beérni az iskolába vagy a munkahelyre.
Kreatív Kék ((MK) (M) (HK) – 2022–2023) – a hosszútávú turistaút, az Országos Kéktúra mindig is
a magyar természetjárás jelképe volt. A térség számos túraútvonala mentén fellelhetô pihenôhelyeket,
kilátópontokat, turistaházakat vagy most még üres, de figyelemre méltó helyszíneket szeretnénk vonzóvá tenni a fiatalok számára (hogy el akarjanak majd menni oda, mondjuk egy szelfit készíteni) oly
módon, hogy e helyszíneket a design, a mûvészetek eszközeivel tesszük emlékezetessé, azokkal idézzük
fel az adott helyszínek történetét (vagy éppen egy új mûvészeti alkotással kreálunk egy új történetet
a helynek).
Titokkoncert ((MK) (V) (R) (H) 2021–2023 nyara) – minden évben beharangozunk egy nagyszabású koncertet, aminek csak dátuma lesz ismert, a helyszíne nem. Szervezett kerékpáros és gyalogtúrákon vezetjük el a helyszínre az embereket az egész régióból – a belépôjegy pedig az lesz, hogy mindenkinek
motorizált közlekedési eszköz igénybevétele nélkül kell a helyszínre érkeznie.

Hogyan kerülnek kiválasztásra az év kulturális programját alkotó rendezvények
és tevékenységek?

K14

15 fórum összesen 486 résztvevővel, 29 személyes interjú, 4 tematikus konferencia, amelyeken kb. 300
ember vett részt, 83 projektötlet az intézmények számára nyílt pályázati felhívásra, 56 projektötlet,
amelyek különböző forrásokból, pl. helyi lakosoktól, diákoktól, egyesületektől érkeztek az EKF pályázatot
készítő csapathoz. Mindezen javaslatok inspirációként szolgáltak a mûvészeti program elôkészítése
során, és sokat integráltunk közülük komplexebb projektjeinkbe. A nyilvános párbeszéddel párhuzamosan a régió kulturális életének különbözô területein vezetô szerepet játszó, elismert, tapasztalt mûvészek és kulturális szakemberek felkészült csoportja irányította a Veszprém 2023 program kereteinek
felépítését: az elôkészítô fázisban a Veszprém 2023 Mûvészeti Tanács informális testületként mûködött,
teljes felelôsséget viselve az EKF-program koordinálásáért és szakmai felügyeletéért. A Mûvészeti Tanács
egyrészt a tagok javaslatai alapján alkotta meg a projekteket, de emellett más meghatározó szereplôkkel
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•

A közö n s é g m ozgó s í t á s a

•

Örö k s é g – a z a d ot t pro j e k t h o s s z ú
t ávú h a t á s a .

•

Int e rd i s zci pl i n a r i t á s – a h e l y i
s ze re pl ő k e gy üt t m ű kö d é s e a
privát szektorral, alapítványokkal,
e gye s ü l e t e k ke l va gy e gyé n e kke l – b á r m e l y á ga z a t b ó l .

•

Integráció – a régiós együttm űkö d é s e k , k ül ö n b öző társ ad al mi
cs o po r t o k , k ül ö n ö s en az érzékeny
cs o po r t o k va gy s peciál is korcs opo r t o k a k t í v e gy ü t t működ és e.

•

Ok t a t ó - n eve l ő h a t á s – innovatív,
tanulásra, ismeretszerzésre
ö s z t ö n ző pro j e k t e k

•

In n ová ci ó – o l ya n projektek,
a m e l ye k m o d e r n i nformatikai
m e go l d á s o ka t a l ka l m aznak, vagy
va l a m i l ye n i n n ova t í v mód s zerrel
közelítenek a kultúrafogyaszt á s h oz .

A fentiekben bemutatott projektek összessége mûvészeti programunk mintegy 60%-át fedi csak le. Nem
akarunk határidôt szabni az inspirációnak – az új ötleteket a legutolsó pillanatig örömmel várjuk.
A Mûvészeti Igazgatóink és Programcsoportunk új párbeszédeket is elindítanak majd és 2019-tôl kezükbe veszik az irányítást a program további alakítása vonatkozásában. Az elôkészítô évek során nemcsak
a közönségfejlesztésre és a közösségépítésre koncentrálunk, hanem új platformokat létrehozásán is
dolgozunk majd, ahol európai összefogásban valósulhat meg a közös tervezés, közös kivitelezés.
Fehér Foltok Program – pályázati alap alulról jövô kezdeményezések, mikroprojektek támogatására.
Kétség sem fér hozzá, hogy az EKF cím mindenkit inspirálni fog, úgyhogy 2019-tôl kezdôdôen költségvetésünk egy részét egy pályázati alapba különítjük el. A legtöbb ilyen ötlet szükségszerûen kicsi marad,
egyszeri eseményként valósul meg (és ezzel nincs is semmilyen probléma), de némelyikükben meglesz
majd a potenciál, hogy valami nagyobbá és talán tartósabbá nôje ki magát. A Fehér Foltok támogatási
rendszerrel mindenki számára esélyt biztosíthatunk arra, hogy megvalósíthassa elképzeléseit, hogy kísérletezhessen és emellett örömmel nyújtunk segítséget azoknak is, akikben látjuk azt a potenciált,
hogy ötleteik akár komoly EKF-projektté nôjék ki magukat.
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Miként kombinálja a kulturális program a helyi kulturális örökséget és a hagyományos
művészeti formákat új, innovatív és kísérleti kulturális kifejezésmódokkal?
Teljes projektklaszterek (Harmónia újjáteremtése, Választóvonalak) lényegi eleme a múlt és a jelen
kombinációja, a hagyományos és a modern közötti kapocs megtalálása, valamint a legújabb technikai
megoldások váratlan helyeken és módokon történô alkalmazása.

K a b ó ca Bá b s z í n h á z – kiváló szakmai háttér és helyszín a legfiatalabb nemzedék köreire koncentráló, Small Size Big Citizen közönségfejlesztési programunk számára. A színház épülete egyben szakmai-módszertani és közösségi központként is mûködik majd. A Mesefesztivál, a Szörnyek
és Sellôk Partija és a Mágikus Hetes projektek szintén nagyszerû terepet biztosítanak majd a bábszínház kreativitásának kibontakoztatásához.

Kortárs múlt – Olyan projektekben, mint a Szexi Régió Eszköztára, a Nádtetô és Tetôablak, valamint
a Bor és Kô, arra keressük a válaszokat, hogyan fejlôdött a balatoni kultúrtáj és annak legfontosabb alkotóeleme, a szôlészet-borászat, és ami még ennél is fontosabb: hogyan tudjuk meghatározni ezek jövôjét. Nyaralókat és építési telkeket alakítunk át kísérletezéseink helyszínévé, egész szôlôültetvények
tûnnek el pillanatokra, hogy a virtuális valóság eszközeivel bemutassuk, mit látnánk, ha...

Cs a l á d s e g í t ő Köz p o nt – ez sokkal többrôl szól majd, mint pusztán a családokról: a függôséggel küzdôkrôl, a fogyatékkal vagy más egészségügyi problémákkal élôkrôl, a hátrányos helyzetû
családokról és emberekrôl, a magányos idôskorúakról stb. A legkülönfélébb célcsoportokat elérni,
bevonni kívánó programjaink megvalósításában fontos szerepet szánunk a központnak, de emellett horizontális elveink érvényre juttatása érdekében is szoros együttmûködést tervezünk.

Színpad helyett – a Defyb Hamlet, a.COM.ME.DIA és a KOMP projekt csak néhány példa arra, ahol az
elôadó-mûvészet új szintet ér el: a vízszintes függôlegessé válik, optikai illúziók uralják el a tudatunkat,
kompjaink, hajóink és csónakjaink apró színpadokká alakulnak (ami már önmagában is egyensúly-kísérletnek számít). A legmodernebb színpadtechnikai megoldásokat és technikákat alkalmazzunk a legszokatlanabb helyeken, például a falusi templomban vagy a hegytetôi kilátóban.

Ve s z p ré m Me g ye i Levé l t á r – projektklasztereink, mint például a Választóvonalak, illetve
a Nagy Balaton Körképhez hasonló projektjeink egyik legfontosabb szakmai partnere, lelkes szakértôi gárdával, akik mindent tudnak városunk múltjáról.

K15

Intelligens nyelv – A Szavak Igazsága klaszterbe tartozó projektek célja, hogy a mesterséges intelligencia
segítségével megtaláljuk a nyelvi sokszínûség megôrzésének és bemutatásának módjait – nemcsak Magyarországra vonatkozólag, hanem az európai és ázsiai nyelvek egymással erôsen összefonódó világát
illetôen.

Au e r He g e d ű fe s z t i vá l – kiemelt veszprémi klasszikus zenei brand, a híres hegedûmûvész
Kováts Péter által alapított fesztivál, amely az EKF-programhoz kapcsolódva új irányba léphet tovább: a fesztivál mellett egy nyári akadémiát indítunk el, melynek révén az Auer Intézet a helyszínen és a távoktatás legújabb innovációinak köszönhetôen egész Európában tevékékeny
módszertani központtá alakul. Az intézet legfontosabb együttmûködô partnerei a Juilliard School
(New York, USA) és a Rimszkij-Korszakov Zeneakadémia (Szentpétervár, Oroszország) lesznek.

Leszámolás a vitrinekkel – Két legfôbb új látnivalónk, az Építési Terület és a Hangok és Zajok Háza
szakít a múzeumokban hagyományosan alkalmazott megközelítésekkel. Nem is akarjuk ôket múzeumoknak hívni, jobb elnevezésnek találjuk azt, hogy „élményközpont”. Az Építési Terület valóban egy
hatalmas, nyüzsgô építési terület lesz, ahol egyetlen nap alatt új épületek és városrészek ugranak elô
a semmibôl. A Hangok és Zajok Háza korlátlan platformot kínál az innovatív megoldások számára,
ahol mindenki kipróbálhatja, bemutathatja és a profik módjára megörökítheti tehetségét (de legalábbis
úgy tehet, mintha valóban tehetséges lenne). A legújabb fénytechnológiának köszönhetôen a most
szürke épület fel fogja fedni, hogy mi történik a belsejében – a zenét színek és vizuális hatások formájában fordítjuk le és jelenítjük meg a falakon.

Az Oberfrank Pál és Vándorfi László igazgatók által vezetett színházaink nemcsak színházi projektjeinkben játszanak majd kitüntetett szerepet, hanem az elôadó-mûvészetet is ôk segítenek nekünk
szokatlan helyszínekre eljuttatni. Ladányi István költô és irodalomtörténész a kis irodalmi folyóiratokkal foglalkozó projektünk motorja, az egyetemmel együttmûködve pedig nyelvi projektjeinknek is fontos szakmai vezetôje. Mészáros Zoltán és Muraközy Péter legismertebb zenei
fesztiválmenedzsereink közé tartoznak; ôk felelnek a nagy zenei projektjeinkhez tartozó hazai és
nemzetközi hálózatok megteremtéséért, és az együtteseket is ôk hozzák majd el hozzánk. Hegyeshalmi László, a Mûvészetek Háza igazgatója segíti majd megvalósítani álmunkat, miszerint a veszprémi várhegyet a kortárs mûvészetek központjává alakítsuk át.

Tulajdonképpen EKF-csapatunk egy teljes egységét ennek a kérdésnek szenteltük. Az innovatív megoldásokat figyelemmel kísérô szakmai csoportunk (Adjustment Lab) fiatal és kreatív csapata segít megtalálni a legjobb megoldásokat, és integrálni a legújabb fejlesztéseket, megoldásokat projektjeinkbe.
A projektmenedzsereket és a témaigazgatókat valószínûleg túlságosan is lefoglalja majd a felkészülés
és a feladatok végrehajtása, és sokszor nem lesz idejük észrevenni, hogy a világ már túllépett az eredeti
elképzeléseiken.

Hogyan vonta be vagy hogyan tervezi bevonni a város a helyi művészeket és
kulturális szervezeteket a kulturális program megtervezésébe és megvalósításába?
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Adjon néhány példát és nevezzen meg néhány helyi művészt és kulturális szervezetet, amelyekkel
együttműködést tervez, valamint részletezze a kapcsolat jellegét!

Mûvészeti programunk elôkészítésében a Veszprém 2023 Mûvészeti Tanács töltött be jelentôs szerepet.
Minden tagja a helyi kulturális és mûvészeti élet fontos szereplôje, akik szabadidejükben segítettek és
segítenek erôfeszítéseinkben. A második fordulóban is számítunk a munkájukra, és nem kétséges, hogy
sokan közülük a felkészülési évek tevékenységeiben is aktívan részt vesznek majd.
És mi lesz 2023-ban? Íme néhány példa arra, miként tudják erôsíteni az EKF-programot meglévô szervezeteink és fesztiváljaink.

Az előkészítő évek során (2019–2022) helyi művészekkel és kulturális szervezetekkel folytatott
munkánk a következő két fő területre összpontosul majd:
• nemzetközi együttmûködési projektek kiépítése önállóan vagy az EKF-csapattal együtt: bár
a projektek nagy része 2023-ban valósul csak meg, az azt megelôzô négy évet hazai és nemzetközi
hálózatunk bővítésével, valamint a program építőelemeinek előkészítésével és létrehozásával
töltjük majd. Ez már önmagában a kapacitás kiépítésének egy formája lesz a helyi kulturális közeg
számára, amihez kapcsolódva természetesen szakmai támogatásra is számíthatnak az EFK-csapat
részérôl.
• kapacitásépítésre egy teljesen új platformot hozunk létre, amely 2019 és 2022 között képzési és
hálózat-építési központként mûködik majd, 2023-ban pedig – kisebb szervezettel – a független
projektmegvalósítókat segítô tanácsadó szervezetként mûködik tovább. Ez a Veszprém 2023
Kreatív Iskola, amely nemzetközi találkozóknak, helyi és regionális networking találkozóknak, interdiszciplináris, ágazatok közötti és nemzedékek közötti együttmûködésnek szolgál majd helyszínül. Emellett itt finanszírozási módszerekrôl, marketingcsatornákról, innovatív megoldásokról
és egyéb újdonságokról is tanulhatunk majd – csupa olyan dologról, amelyek beépíthetôk a szervezetek mindennapi munkájába, az egyes projektekbe. Különféle nemzetközi, hazai és helyi szakértôket hívunk meg a képzések és mûhelymunkák vezetésére.

Agóra Művelődési Központ – a lakótelep közepén található központ kiváló kiindulási helye
lesz városrészi és közösségépítési projekteknek, különösen mivel Veszprém kulturális szempontból
nézve leghátrányosabb helyzetû környékén mûködik..
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MEGVALÓSÍTÁSI KÉPESSÉG
Kérjük, erősítse meg és mutassa be, hogy széles körű és erős politikai támogatással
rendelkezik, és az illetékes helyi, regionális és országos hatóságok részéről fenntartható elkötelezettség áll Önök mögött.

K17

Helyi támogatás
A képviselôtestület tagjai 2017 májusában egyhangúlag megszavazták, hogy pályázzunk az EKF 2023
címre. 2017 decemberében, az összes részlet kidolgozását követôen is kifejezték támogatásukat, és jóváhagyták az EKF program jövôbeli pénzügyi támogatását. A helyi politika egységes abban, hogy jövôképünk megvalósításához elengedhetetlen egy, a kölcsönös megértésen alapuló regionális
együttmûködés. A veszprémi képviselôtestületben jelen lévô összes politikai párt képviselôi kivették részüket a pályázatunk alapjainak lefektetése során megtett kezdeti lépésekben. Egyetértésük biztosítja,
hogy amennyiben a városvezetés a helyi választások eredményeképpen megváltozna, a Veszprém 2023ra vonatkozó pályázatunk támogatottságát ez nem veszélyeztetné.
Veszprémnek most esélye van, hogy megtegye az egészséges decentralizáció felé vezetô, régóta szükséges
lépéseket, és olyan keretet hozzon létre a regionális fejlôdés érdekében, amely nem jogi-szabályozási
kereteken, hanem közös identitásunkon és közös céljainkon alapul.

Regionális támogatás
Biztosak vagyunk benne, hogy Veszprém csak egy sikeres régióban lehet maga is sikeres: ha nyerni szeretnénk, és teljes mértékben ki akarjuk használni az EKF címmel járó elônyöket, akkor erôsítenünk
kell a kapcsolatot a város és a környéke között. Ezért is köteleztük el magunkat a Balatoni Szövetséggel
való együttmûködés mellett. A Szövetség és Veszprém 2017 márciusában együttmûködési megállapodást
kötött. Mindhárom érintett megyei önkormányzat (Veszprém, Zala és Somogy megye) szavazatával támogatta pályázatunkat.
A pályázat elôkészítésének idôszakában a Kormány nem döntött a kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulásról. E döntés meghozatalára a 2023-as magyar EKF kiválasztása után kerül sor.

Igazolja és bizonyítékkal támassza alá, hogy a város megfelelő és alkalmas infrastruktúrával rendelkezik vagy fog rendelkezni a cím viseléséhez.

K18

Ismertesse röviden, hogy az Európa Kulturális Fővárosa miként veszi igénybe és fejleszti a város
kulturális infrastruktúráját!

H E LY S Z Í N

FELHASZNÁLÁS

Veszprémi Petőfi Színház

A színpadi művészeti projektek – valamint koncertek, szakmai találkozók
és műhelyek kiemelt helyszíne

Művészetek Háza

A Művészetek Házának munkájára építve szeretnénk a várhegyet a kortárs
művészetek központjává alakítani

Régi „Dimitrov” Kulturális Központ
(jelenleg üres)

A Hangok és Zajok Házának otthonaként fog szolgálni

Agóra Művelődési Központ
(a lakótelep közepén)

Ez a valóban a közösség által működtetett kulturális központ a közösségépítés,
a városrészi projektek és a speciális/érzékeny célcsoportoknak szóló programoknak ad majd otthont

Hangvilla Központ

Kulturális hotspot, többfunkciós közösségi tér, koncertek, elôadások,
konferenciák, találkozók és próbák helyszíne

Kabóca Bábszínház
(saját helyszín nélküli intézmény)

Nemcsak a bábszínház kap új, megfelelő helyszínt de a fiatalabb generációt
megcélzó közönségfejlesztő központként is működik majd (Small Size projekt)

A régi bútorgyár (hatalmas üres
terület a város legközepén)

Igazi belépőpont és EKF információs pont, valamint általános szabadtéri
rendezvényhelyszín sok embert megmozgató események számára

Építőipari Gyűjtemény (jelenleg raktárban lévő különleges gyűjtemény)

A közép- és kelet-európai építőipar II. világháború utáni történetével
foglalkozó kiállítás és élményközpont alapja

Aranyosvölgy Kreatív Ipari Központ

A dizájn-vezérlete város koncepciónk mögötti szellemi bázis
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Rengeteg projekt vár megvalósításra és ezek mindegyike komoly hatással lesz Veszprém kulturális és
közösségi életére. Az alábbiakban ezek közül az EKF-fel kapcsolatos terveinkhez legszorosabban kapcsolódó három fejlesztést szeretnénk röviden bemutatni.
A várhegy életre keltése terveink között igazi zászlóshajó-projekt. A vár, bár a város kellôs közepén található, még mindig meglehetôsen elszigetelt – az emberek csak különleges alkalmakkor látogatnak
ide. Szeretnénk a területet integrálni a mindennapi életünkbe egy olyan komplex projekten keresztül,
amely új célokra használja fel a várnegyed vonzó, de sok esetben üresen álló épületeit: mûtermeket,
galériákat, rendezvényhelyszíneket, kézmûves- és dizájnerboltokat, mûhelyeket nyitnánk, ahol a helyiek
és a látogatók egyaránt aktív részeivé válhatnak a mûvészeti életnek.
A Veszprém ForestAir egy minimális ökológiai lábnyommal bíró nagy méretû (legalább 10 000 fô befogadására képes) szabadtéri régiós színpad, amely valós hiányt pótol a régióban, mindezt úgy, hogy
a fenntarthatóság elsôdleges szempont a megvalósítás és mûködtetés során. Célunk a zéró ökológiai
lábnyom, az újrahasznosított infrastruktúra és a környezetbarát közlekedés biztosítása, úgy, hogy eközben teljes harmóniában maradunk a környezô tájjal. A létesítmény terveink szerint a Veszprém és Balaton közötti út menti Nosztori-völgyben kapna helyet.
Pop-up jellegû fogadóközpontunk talán kakukktojás ebben a felsorolásban. Átmeneti célt szolgál majd,
a Veszprém 2023 látogatóinak üdvözlôpontja, de egyben tökéletes rendezvényhelyszín, fôleg elhelyezkedésének köszönhetôen: egy bezárt és leégett bútorgyár telkén szeretnénk létrehozni egy,
a veszprémi városközpont tôszomszédságában lévô hatalmas üres területen. Ezért ezt a projektet „állandó ideiglenes”-ként emlegetjük: ha minden jól megy, új funkciója akár állandósulhat is.
Milyen tulajdonságokkal bír a város megközelíthetőség szempontjából (regionális, országos
és nemzetközi közlekedés)?

POZSONY
 4óra 40 perc | " 2 óra
BÉCS
 4óra 20 perc | " 2 óra 30 perc
GRAZ
 5óra 50 perc | " 2 óra 50perc

PÁLYÁZÓ
VÁROS

2023

BUDAPESTI
REPÜLŐTÉR
 1óra 50 perc | " 90 perc
BUDAPEST
 80perc | " 80perc

VES ZPR ÉM
E U R Ó PA I K U LT U R Á L I S F Ő VÁ R O S

HÉVÍZ –
BALATON REPÜLŐTÉR
b 2óra30perc (csak BUSZ) | " 90 perc

M E G VA LÓ S Í TÁ S I K É P E S S É G

G YŐ R
 2óra | " 80 perc

ZÁGRÁB
 6óra 20 perc | " 3 óra
LJUBLJANA
 6óra 30 perc | " 4 óra
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Mekkora a város felvevőképessége turistaszállások tekintetében?
RÉGIÓ = AUTÓVAL 45 PERCEN BELÜL ELÉRHETŐ KÖRBEN

A közösségi gazdaságon alapuló megoldások megítélése, fôként a turizmus és a közlekedés terén,

Kulturális, városi és turisztikai infrastruktúra szempontjából melyek azok a város által tervbe vett
projektek (ideértve a felújítási projekteket is), amelyeket az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezéssel kapcsolatban a jelen időpont és a cím viselésének éve között meg kíván valósítani?
Mi az ehhez a munkához tervezett időbeli ütemezés?

VENDÉGÁGYAK SZÁMA
56,300 RÉGIÓ | 1,650 VESZPRÉM

PROJEKT

FÉRŐHELYEK SZÁMA
MAGÁNSZÁLLÁSOKON
29,493 RÉGIÓ | 140 VESZPRÉM

Meglévő kulturális kapacitások felújítása
A Veszprémi Petőfi Színház felújítása és bővítése

SZÁLLODAI ÁGYAK SZÁMA
2,031 RÉGIÓ | 62 VESZPRÉM

TERVEZETT
BEFEJEZÉS

2021

Hangok és Zajok Háza

2020-2021

Játékos város – dizájn-vezérelte városi rehabilitációs projekt

2020-2023

A várhegy revitalizációja és kortárs művészeti központtá való fejlesztése

2019-2021

Új kulturális helyszínek, látnivalók

SZÁLLODAI ÁGYAK SZÁMA
3,233 RÉGIÓ | 161 VESZPRÉM

PANZIÓK FÉRŐHELYEINEK
SZÁMA
1,081 RÉGIÓ | 348 VESZPRÉM

A Veszprém ForestAir előadóhelyszín létrehozása – zéró ökológiai lábnyom zónájaként

2020-2022

A közép- és kelet-európai építőipart bemutató élményközpont

2020-2022

Aranyosvölgy Kreatív Ipari Központ
Kabóca Bábszínház és Small Size House
Multidiszciplináris oktatási központ az összes művészeti ág számára

2019-2021
2021
2020-2021

Legfontosabb állandó-ideiglenes helyszínek

17
KEMPINGEK

70

444

300+

DIÁKSZÁLLÓK/
TURISTASZÁLLÓK

COUCHSURFING
PROFIL csak
VESZPRÉMBEN

400,000

AIRBNB
SZÁLLÁSHELY

ÁLLATKERTI
LÁTOGATÓK
SZÁMA ÉVENTE

Modern belvárosi helyszínek: a húszemeletes ház újracsomagolása
EKF-szimbólumként, szimbolikus helyszínek, háztetők megtöltése élettel

2022-2023

A régi bútorgyár területének ideiglenes EKF központtá és szabadtéri helyszínné
való átalakítása

2021-2022

Egyéb infrastruktúrák
Intermodális tömegközlekedési csomópont a veszprémi vasúti pályaudvarnál

AUGUSZTUSI SZOBAKIHASZNÁLTSÁG
75% RÉGIÓ | 74% VESZPRÉM

JANUÁRI SZOBAKIHASZNÁLTSÁG
33% RÉGIÓ | 42% VESZPRÉM

1,945,755 RÉGIÓ
84,086 VESZPRÉM



+25%
2023-RA

2021

Új viadukt Veszprémben a Séd-völgy felett

2020-2021

Regionális kerékpárút-hálózat

2018-2021

Idegenforgalmi vonzerő növelését célzó fejlesztések az állatkertben

2018

A Balatonra vezető 29. vasútvonal villamosítása

2019

A Veszprémbe vezető 8-as út autópályává történő átépítésének befejezése

2018

VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA

Magyarországon gyakran ellentmondásos, számos jogbizonytalanság terheli ôket, ezért a várhatóan igen
mozgalmas EKF-évünkre való felkészülésként megpróbáljuk tisztázni a képet, és hasznos útmutatásokkal
szolgálni az érintetteknek annak érdekében, hogy további kapacitásokat tudjunk teremteni a helyiek
és a látogatók számára egyaránt.
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M I T T E R V E Z Ü N K : C É L Z OT T B E V O N Á S .
E konzultációkból és workshopokból levont következtetések eredményeként 5 „helyet” azonosítottunk,
ahol merôben új megközelítésre van szükség. Jobban mondva bizonyos esetekben arra van szükség,
hogy egyáltalán elkezdjünk foglakozni a problémával – mert eddig nem gondoltunk rá, hogy szükségünk volna bármiféle megközelítésre. Minden esetben helyi akciócsoportokat hozunk létre, amelyek
közvetítôként vagy projektfejlesztôként-vezetôként mûködnek, és amelyek széles körû részvételt és valódi, hosszú távú helyi hatást biztosító projektek kidolgozását és megvalósítását teszik lehetôvé számunkra. Ez az 5 hely a következô:

A Lakótelep – a város Haszkovó városrészében lakik a veszprémiek jelentôs hányada (a város lakóinak
közel 30 százaléka). A hely mégis még mindig fekete lyukként van jelen a legtöbb ember mentális térképén, olyan hely ez, ahol a veszprémiek többsége szerint felesleges tartózkodni, amely „helyként” nem
igazán értelmezhetô, és lakói számára nem jelenti büszkeség tárgyát. Sokat elmond az is a helyrôl, hogy
ez Veszprém egyetlen olyan része, amely nem rendelkezik saját városrészi civil szervezôdéssel.
A Torony – a város szélén munkásszállóként használt tízemeletes épületet a helyiek „pokoli toronyként” emlegetik, mivel 170 egységét apró bérlakásokká alakították át, és úgynevezett „problémás családokat” költöztettek oda más városrészekbôl. Az épület egy idôben a lakóhelyalapú szegregáció
állatorvosi lova volt. Szerencsére a Nemzetközi Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat hosszú távú,
közös kísérleti projektjével végül sikerült az épületet egyfajta rehabilitációs központtá alakítani, ahol
bajba került embereknek nyújtunk segítséget az újrakezdéshez. Az épület ezzel együtt továbbra is a szegénység, az etnikai (roma) szegregáció és a társadalmi kirekesztettség szimbóluma Veszprémben, amely
az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve egy társadalmi mintaprojektnek is tekinthetô.

A Külvárosi részek – Egész városrészek vannak Veszprémben, ahol a lakhatási körülmények, a fog-

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
Ismertesse, hogy miként vonta be a helyi lakosságot és a civil társadalmat
a pályázat előkészítésébe és miként vesznek részt az adott év megvalósításában!?
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M I TÖ R T É N T M O S TA N Á I G ?
Kulturális stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy a kultúrát eszközként használjuk fel erôsebb és
összetartóbb közösségek megteremtésére. Ez nyilvánvalóan az EKF pályázatra való elôkészületeink során
is szerepet játszott. Számos kezdeményezésünk volt Veszprém polgárainak elérésére. Nem állítjuk, hogy
a közösség bevonására irányuló megközelítésünk tökéletes, viszont valóban nagyon keményen dolgoztunk olyan folyamatok beindításán, amelyek segíthetnek tisztán látni, hogy milyen projektek és programok szolgálhatják a legjobban a céljaink elérését. Többek között a következôket tettük ezen a téren:

Kérdôívek: egy kérdôívet az ifjúság körében (mit szeretnek, mit nem szeretnek Veszprémben, hogyan
élik meg a várost), kettôt pedig általában a veszprémi lakosokat megcélozva állítottunk össze, hogy feltérképezzük preferenciáikat és a helyi és térségi kulturális kínálattal kapcsolatos véleményüket, a kulturális és közösségi élet erôsségeit és gyengeségeit. Mind a három felmérést részben online, részben
személyesen bonyolítottuk le.
Nyilvános felhívással fordultunk magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények felé, hogy segítsenek programunk kialakításában – kértük ôket, küldjék be (e-mailen vagy postán), vagy szóban mondják el (számos
fórumunk egyikén vagy közvetlenül az EKF 2023 csapatához fordulva), milyen ötleteiket, véleményüket.
Fórumok sorozatát valósítottuk meg: 2017 folyamán rendszeres találkozókat, beszélgetéseket és workshopokat szerveztünk a helyi és regionális civil szektor, kulturális és szociális intézmények, sportegyesületek és fontos üzleti vezetôk bevonásával.
Két térségi közéleti minikonferenciánk mindenki számára nyitott, sokféle témát lefedô rendezvény volt,
ahol a témák között szerepelt például a helyi fiatalok jövôje, a civil szervezetek kihívásai, a helyi kulturális
élettel szembeni elégedetlenség, az eltûnô falvak, a minôség versus mennyiség kérdése az idegenforgalomban.
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lalkoztatás, az egyetemi végzettséggel bírók aránya stb. vonatkozásban rendkívül rossz mutatókat kapunk, a probléma még sincs szem elôtt, senki nem foglalkozik vele. Zártkerti területek, távol esô,
elhagyatott gyárkomplexumok olyanok otthonaivá váltak, akik a városi életet nem engedhetik meg maguknak. Nagy a kockázata annak, hogy ezek az emberek teljesen elszigetelôdnek a város életétôl, ezért
a bevonás, a kapcsolatteremtés alapvetô eszközéhez, a kultúrához folyamodunk. EKF-pályázatunk tökéletes alkalom arra, hogy foglalkozni kezdjünk velük, és innovatív módszerek sokaságával összekapcsolhassuk ezeket a félreesô kis közösségeket a közösség többi részével.

A falvak – A kistelepüléseknek számos olyan problémával kell megküzdeniük, mint például a kulturális paletta szûkössége, amelyek megoldásában Veszprémnek is fontos szerepe lehet, így nem kezelhetjük azokat elszigetelt jelenségként. Egyértelmû felelôsségünk, hogy a Veszprém által kínált kulturális
kínálat egy szeletét a térség számára is könnyen hozzáférhetôvé tegyük – különösen, mivel e térség
Veszprém természetes vonzáskörzete is egyben. A térségi szereplôk megszólítására persze léteznek különféle módszerek, de ha valóban túl akarunk lépni a várost körülvevô jelképes és valódi falakon, és
meg akarjuk haladni a nagyon is valóságos földrajzi fragmentációt, akkor ezeket a módszereket valódi
meggyôzôdéssel kell alkalmaznunk. 2023-ra szeretnénk elérni, hogy a veszprémi színházak és kiállítások
valamilyen formában valóban jelen legyenek a környezô falvakban.
Egyetemi campus – furcsán hangozhat, de az egyetem – bár Veszprém kellôs közepén helyezkedik
el – egy magába zárt világ. Formális szinten nagyszerû kapcsolatai vannak a városvezetéssel, és az egyetem számos közös projektet valósít meg az önkormányzattal. De ha a kulturális életet tekintjük, a meglévô kapcsolatok gyengék, ezen szeretnénk változtatni. Már dolgozunk is olyan projektek elôkészítésén,
amelyek lebontják az egyetemet körülvevô fizikai falakat (és kerítéseket), és olyan tereket hoznak létre,
ahol a diákok és a helyiek végre ténylegesen találkozhatnak egymással. 2023-ig és 2023 során a diákok
bevonását szolgáló mechanizmusokat új szintre szeretnénk emelni: részmunkaidôs állásokat hozunk
létre az EKF-csapatoknál, mentori programokat kombinálunk tényleges EKF-projektekkel, az egyetemi
nagykövet programot beépítjük a marketingkoncepciónkba, az egyetemi tehetségeket (és potenciált)
a város életébe ténylegesen becsatornázni képes projekteket valósítunk meg.
É S M I TÖ R T É N I K E Z U TÁ N ?
A második fordulóban azt tervezzük, hogy folytatjuk ezt a munkát, de sokkal nagyobb léptékben.
A pályázatunk nyitott, befogadó természetével kapcsolatos visszajelzések szintén bátorítást és ösztönzést
jelentenek a számunkra. A térségi minikonferenciák sorozata folytatódni fog, és nagyobb hangsúlyt
kapnak az 5 kiemelt célcsoport problémái. A civil közösséget arra kérjük, hogy dolgozzanak együtt ve-
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lünk a jövô mûvészeti programjának tartalmán: nemcsak egy általános támogató hozzáállásra számítunk
az EKF-programunkkal kapcsolatban, hanem azt szeretnénk, hogy projektjeink, programjaink személyes
motiváció forrásai is legyenek. Különösen fontos ez azért, mert hosszú távon mind a projektek megvalósítói, mind az azokat élvezô közönség közülük kerül ki.
Természetesen jelen leszünk a helyi és regionális újságokban, élô beszélgetôs rádiómûsorokban is, de
a legfontosabb kérdéseket kézzel fogható módon is fel fogjuk tenni, és ugyanígy várjuk rájuk a válaszokat
is: EKF Kívánságfalat állítunk fel a belvárosban, ahol az emberek megoszthatják velünk álomprojektjeiket, céljaikat, kívánságaikat. Ezeket persze aztán továbbítjuk a közösségnek is – reményeink szerint további inspirációt adva ezáltal.
Ha elnyerjük az EKF-címet, az EKF információs pont állandó fogadóközpontként fog mûködni, ahova
bárki betérhet, és ahol az EKF-fel, a kulturális kínálattal illetve bármilyen közérdeklôdésre számot tartó
témakörrel kapcsolatos kérdés feltehetô, megvitatható, megismerhetô lesz. Ehhez hasonló központokat
az egyes városrészekben is nyitni tervezünk, különösen azokban, ahol komoly kulturális kihívások és
közösségfejlesztési feladatok várnak ránk.

biztosítanak helyet, és a csapatmunka, az innovatív megoldások kipróbálását teszik lehetôvé a fiatalok
számára (illetve lehetôséget adnak saját megoldásaik kitalálására, megvalósítására).

Kisgyermekes családok
Ez egy olyan kulcsfontosságú célcsoport, amelynél körültekintôen kell majd eljárnunk, hogy megtaláljuk
a megfelelô egyensúlyt abban, hogyan tudjuk a család különbözô tagjainak eltérô igényeit egyszerre kielégíteni. Veszprém ideális település egy „gyermekbarát turisztikai desztináció” kísérleti helyszínének. Ez
megteremeti számunkra a szükséges horizontális követelményeket (az éttermi etetôszékektôl kezdve az
akadálymentes elérést biztosító megoldásokig), és lehetôvé teszi számunkra, hogy a tartalomra koncentrálhassunk. Közönségfejlesztési programunk része a 0-6-éves korosztály bevonása is, amely gyakran kimarad
a mûvészeti oktatásból. A legnagyobb kihívásunk abban rejlik, hogy megtaláljuk azokat az új módszereket,
amelyek segítségével projektjeink lefordíthatók lesznek a gyermekek nyelvére: e célcsoport számára még
az olyan, elvont témákat boncolgató projektjeink esetében is létrehozzuk a projekt „gyerekverzióját”, mint
a Szabadság Köztársaság, a KOMP projektsorozat, a nemi identitás kérdéskörével foglalkozó kiállítások.

Idősebb korosztály
Milyen módon teremt a cím új és fenntartható lehetőséget a polgárok széles
köre számára a városban a kulturális tevékenységeken való részvételre – különös
tekintettel a fiatalokra, önkéntesekre és a társadalom peremére szorult és
hátrányos helyzetű (kisebbségi) csoportokra? Kérjük, részletesen ismertesse,
hogy milyen módon teszi elérhetővé ezeket a tevékenységeket a fogyatékkal élők
és idősek számára! Ismertesse a program idevágó programjait e csoportokra nézve!
Mûvészeti programunk számos olyan projektet tartalmaz, amelyek polgáraink aktív bevonásán alapulnak. Ez szándékosan van így, hiszen ôszintén hiszünk benne, hogy az emberek mozgósításának legjobb
módja az aktív, és még inkább a proaktív részvétel lehetôvé tétele. Természetesen ezek az általánosítások
mindig veszélyesek, és sok esetben vezetnek kudarchoz. Ezért gondolkodásmódunkat és technikáinkat
az érzékenyebb, illetve különleges igényekkel rendelkezô célcsoportjainkhoz kell igazítanunk, az ô bevonásukra kell törekednünk.

Annak ellenére, hogy az idôsebb korosztály tagjairól gyakran gondoljuk azt, hogy jelentôs kulturális tôkével rendelkeznek, ez gyakorta korlátozódik a „klasszikusként” kategorizálható mûvészeti ágakra, ami
azt jelenti, hogy a modern mûvészetet idegennek tarthatják/a modern mûvészettôl idegenkedhetnek.
E korosztály gyakran érzi magát kihagyottnak vagy elfelejtettnek, ami bizonyos szintû önkirekesztéshez
is vezet, ami tovább erôsíti azt a társadalmi elôítéletet, miszerint az idôsek általában passzívak. Aktív
résztvevôként szeretnénk bevonni az idôsebb korosztály tagjait az EKF program tervezési-megvalósítási
folyamataiba – például projektvezetôként, önkéntes közremûködôként, jelentôs háttérismeretek birtokosaiként. Ennek érdekében közvetlenül is megszólítjuk a nyugdíjasszervezeteket, de projektjeink
széles körû kommunikációja is segíti majd a célcsoport eredményesebb elérését. Közönségfejlesztési
programunk egyik legfontosabb feladata lesz, hogy közelebb hozza a „kortárs” mûvészeti ágakat az idôsebbekhez, ugyanakkor alapprojektként szeretnénk közelebb hozni az idôsek életét a jelen mindennapjaihoz például az Idôkapszula, Virtuális Város, és City-Arch projektsorozataink segítségével.

Kulturális és közösségi önkéntesség

Etnikai kisebbségek

Az EKF által elénk állított kihívások egyike, hogy polgáraink körében az önkéntes munka hagyománya
jelenleg még csak meglehetôsen gyengén vert gyökeret. Két szinten kell cselekednünk: egyrészt önkéntes központot építünk és mûködtetünk, ahol további önkéntesek inspirálására is képes, nagy létszámú
bázis áll rendelkezésünkre. Ám nem lehet mindenkivel ugyanazon megközelítéssel dolgozni: az önkéntesek hosszú távú bevonása érdekében egyedi csoportokra, idônként akár személyre szabott önkéntes projektek kidolgozása, valamint változatos és érdekes témák, kihívások felvetése elengedhetetlenül
szükséges. Sokkal több lesz ez, mint egy sima adatbázis, benne telefonszámokkal: 2019-ben egy valóban
új önkéntes rendszer kialakítását kezdjük meg, amihez természetesen segítséget és tanácsot kérünk a
korábbi EKF-ek és nagy közép-európai önkéntes szervezetek szakértôitôl is.

Régiónk meglehetôsen homogén. Veszprém legnagyobb etnikai kisebbsége – a svábok – a lakosság alig
több, mint 2% teszik ki. A romák alkotják a másik látható etnikai kisebbségi csoportot, de arányuk nem
éri el az 1%-ot. Valamennyi kisebbségi csoport olyan tagokból áll, akik teljes mértékben integrálódtak
a helyi közösségekbe. A zsidó kisebbség hiánya szembeötlô: a Holokauszt következtében gyakorlatilag
nincs zsidó közösség, ugyanakkor fontos és jól látható zsidó örökség található a régióban. E sajátosságainkból fakadóan a kisebbségek bevonása kissé eltérôen alakul, hiszen nem tradicionális értelemben
vett célcsoportként kezeljük ôket, hanem aktívan kérjük fel ôket arra, hogy osszák meg örökségüket,
modern kultúrájukat másokkal például a Választóvonalak?, Virtuális Város és Zsinagógahámozás projektek
keretében. Másrészrôl viszont elmondható, hogy meglehetôsen színes város a miénk: egyetemünkön
számos európai, ázsiai, és afrikai diák tanul, és több ezer külföldi választotta otthonául balatoni régiót
(lásd például a Köztünk Élnek projektünket), valamint a régió értelmiségi rétegének jelentôs hányadát
adják az Erdélybôl és a volt jugoszláv köztársaságokból hozzánk menekült értelmiségiek is (fôként írók),
akiknek az irodalmi együttmûködési projektjeinkben, pl. a Kis régiós irodalmi magazinok projektünkben
aktív szerepet szánunk.
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Az önkéntesség másik szempontja a meglévô civil szervezetekhez kapcsolódik. Ez egy sokkal keményebb
dió. Napjainkban általános jelenség e szervezetek elöregedése, ami arra vezethetô vissza, hogy e struktúrák nem népszerûek a fiatalok körében. Nem látják bennük a saját helyüket. Természetesen mindig
van néhány kivétel, de valóban fennáll a veszélye, hogy e szervezetek hamarosan csak üres nevekké válnak, és hogy a mai fiatalok ötletei, tehetsége és lelkesedése soha nem fordul át cselekvésbe, mert hiányozni fognak az ehhez szükséges, számukra is elfogadható csatornák. Néhányukat közönségfejlesztési
programjainkon keresztül is sikerül majd cselekvésre ösztönöznünk, de úgy látjuk, szükség van egy átfogó civil fejlesztési program elindítására is. Olyan programról beszélünk, amelynek a feladatait egész
pontosan még nem ismerjük, éppen ezért 2018-ban kutatásokkal, a jelenlegi helyzet tisztázásával és kísérleti mikroprojektek végrehajtásával fogunk kezdeni.

Fiatalság
A fentiekben bemutatott új, „fiatal-barát” civil struktúra hosszú távon kitûnô keretet biztosít majd munkánkhoz, de mellette további párhuzamos kezdeményezésekre és projektekre is szükségünk lesz. A digitális önkéntesség kezdeményezés internetes segítôket biztosít számunkra, akik közösségi
médiatartalmakat hoznak létre, sajátos marketingtevékenységet folytatnak, és megsokszorozzák a rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornák számát. A Homo Ludens Akadémia és a V Generáció
projektjeink egyaránt hosszú távú programok, amelyek a közös alkotásnak, a kreatív gondolkodásnak
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Fogyatékkal élők
Olyan programokat szeretnénk kialakítani, amelyekben a fizikai, mentális vagy érzékszervi fogyatékossággal élôk is valóban részt tudnak venni, ahelyett, hogy olyan programokat szerveznénk, amelyek róluk
szólnak. Természetesen ebbe nem tartoznak bele azok a programok, amelyek betekintést nyújtanak
bizonyos fogyatékosságokba – például érzékszervi fogyatékosság, kerekesszékes sportok stb., vagy akár
azokba a különbözô mentális állapotokba, amelyek jelentôs hatással vannak a mûvészeti önkifejezésre.
Ezzel a megközelítéssel segíthetjük az elfogadást, a tolerancia és tudatosság szintjének növekedését. De
a leggyengébb pont itt is az, hogy hajlamosak vagyunk uniformizált megoldásokra hagyatkozni. Elkényelmesedtünk a különbözô uniós projektekben elôírt akadálymentesítési követelmények teljesítése
közben: megépítettük az elôírt liftet, rámpát, Braille-írásos táblákat helyeztünk el itt-ott. Nem tagadjuk,
hogy szükség volt ezekre az intézkedésekre, de ezek a lépések nem biztosítják a valós, vagy teljesen akadálymentes hozzáférést. A dizájn-vezérelte város koncepciónk végrehajtása szempontjából prioritást
élvez majd a fennmaradó hiányok, rések azonosítása és kitöltése, és ezzel nem feltétlenül a tárgyi kö-
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rülmények fejlesztésére, hanem hozzáférhetôbb kulturális és városi szolgáltatások kialakítására gondolunk. Forradalmi ötletekre számítunk a Határok Nélkül színházi projektünk során, ahol együtt fogjuk
kikísérletezni, hogy miként tudjuk hozzáférhetôvé, élvezhetôvé tenni az élô elôadásokat e célcsoportok
számára is.

Ismertesse a közönség fejlesztésére kidolgozott átfogó stratégiát, valamint
különösen az oktatással való kapcsolatait és az iskolák részvételét!
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Sokat kellett tanulnunk a közönségfejlesztésrôl, és a mai napig is tanulunk. Egészen a közelmúltig gyakorta kevertük ezt össze a marketingtevékenységgel, illetve ott, ahol valós közönségfejlesztés történt,
az gyakran mûvészi vagy vezetôi ösztönös tevékenysége mentén alakult, ahelyett, hogy tudatos választások és világos stratégia alapján valósult volna meg. Éppen ezért úgy alakítottuk ki Veszprém 2023 közönségfejlesztési stratégiánkat, hogy az hosszú távú céljaink elérését segítse, szerves részét képezze –
csakúgy, mint ezt kulturális stratégiánk esetében tettük. Munkánkat 2019-ben a jelenlegi helyzetet feltérképezô feladatokkal kezdjük: elsôként azt kell megtudnunk, kik alkotják a közönségünket, kiket szeretnénk bevonni, és mik e csoportok szükségletei és prioritásai. Ez egyben hasznos összehasonlítási
alapot is ad majd késôbbi monitoring munkánkhoz, de ami még ennél is fontosabb: lehetôvé teszi majd
számunkra, hogy munkánkhoz megtaláljuk a leghatékonyabb módszereket és platformokat.
Mint azt korábban is említettük, mûvészeti koncepciónk egyik alapelve a „Jelen Lenni”, ezért szerepel
programunkban ennyi közösségalapú projekt. Azt szeretnénk, ha az emberek jelen lennének programunk létrehozása és végrehajtása során: ha a résztvevôk valódi személyes tapasztalatokat szerezhetnének kulturális élet szereplôivel, magukkal a mûvészekkel, és az EKF csapatával. Ez a legjobb módja
annak, hogy felkeltsük érdeklôdésüket és elérjük, hogy ne úgy tekintsenek a mûvészetre és a mûvészekre, mint valamire, ami csak a múltban, vagy valamilyen elvont világban létezik. De a jelenlét egyben
azt is jelenti, hogy ki kell terjesztenünk Veszprém kulturális gazdagságát a város határain túlra is: vándorló színielôadásokkal, bábszínházzal, mozgó filmszínházzal, utazó koncertekkel és kiállításokkal. Célunk az, hogy a legkisebb falvakban is elérhetôvé tegyük a kultúrát és a modern mûvészeteket – kisebb
beruházásokkal kombinált közönségfejlesztési programunk és egy kompakt, közösen használható, könynyen mozgatható infrastruktúra kialakítása révén (képzeljünk egy sor babzsák-fotelt, egy mozi-busszal,
és hûvösebb estékre néhány mobil kültéri hôsugárzóval az erdei pálos kolostor elôtti tisztáson, vagy egy
veszprémi parkolóban).
Ezentúl nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kulturális infrastruktúra szempontjából hátrányos helyzetû
területekre, mint például a Haszkovó lakótelep (leírását lásd a K19. kérdés alatt), amely a veszprémi
lakosság egyharmadának otthona.
Mi, Veszprémiek – a projekt a máshogy nehezen bevonható családok és gyermekeik elérését tûzi
céljául, olyan iskolai projekteken keresztül, amelyek során a családok mikrotörténelmét tanulmányozzák, a család minden korosztályának aktív bevonásával.
Az ajtók mögött – a mûvészet eljuttatása azokhoz, akik a legkevésbé tudják elképzelni, hogy hatással tudna lenni rájuk: a zene eljuttatása azokhoz, akik még sohasem jártak koncerten; festmények elhelyezése olyan emberek otthonában, akik még sohasem jártak kiállításon, színházi jelenet
elôadása olyan közönség elôtt, akik még sohasem jártak színházban. Hagyjuk, hogy a mûvészet
megtegye hatását.
Art-A-Seltzer – egy tulajdonképpeni metaprojekt, amellyel biztosítjuk, hogy a nagyobb mûvészeti
programoknak legalább egyes részei mindenki számára befogadható, érthetô módon legyenek
megfogalmazva. Olyan módszerekrôl van ez esetben szó, amelyek a kulturális életbôl (gyakran
saját döntésük által) kirekesztett célcsoportok számára is képesek vonzóvá tenni eseményeinket.
Egymással és Egymástól – A különbözô szintû kulturális tôkével rendelkezô emberek közelítése
egymáshoz, és segítése abban, hogy megismerjék egymás különbözôségeit, és fenntartható kapcsolatokat alakítsanak ki egymás között.
City-Arch programunk célja is említhetô itt, az emberek általános véleményének megváltoztatása
városuk egyes részeivel szemben – a jelenben domináló megvetésétôl eljutni a valódi értékekig
és rejtett kincsekig.

Kreatív felnőttek – Ez nem könnyû feladat. Kikerülvén az iskolából, sokkal nehezebb életben tartani az emberekben meglévô kreativitást. Nehezen érjük el ôket, és bizonyos esetekben teljesen elveszítjük velük a kapcsolatot. A felnôttek kulturális érdeklôdésének fenntartása, visszaállítása, élénkítése,
és kreativitásuk ösztönzése érdekében olyan projektekre van szükségünk, amelyek hagyományos módszerektôl eltérô eszköztárral operálnak, mint például
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쩨 a kereskedelmi üzletláncokkal való együttműködés (olyan helyeken tudjuk elérni ezeket a célcsoportokat, ahová normál esetben járnak, pl. egy spontán (vagy annak tûnô) irodalmi esemény
a McDonald’s-ban, vagy mûvészeti kiállítás a plázában bóklászóknak).
쩨 sportesemények és a művészeti tevékenységet összekötő rendezvények (pl.: a Balaton-átúszás,
vagy az Ultrabalaton)
쩨 a város nagyobb munkaadóival való együttműködés új szintre emelése, amelynek segítségével
megtalálhatjuk, megerôsíthetjük a város kulturális életének és a cégek HR stratégiáinak kapcsolódási pontjait – például kultúrával-mûvészettel töltött ebédszünetekkel, elôadásokkal (pl.: filmelôzetesek a folyamatban levô és tervezett programokról), kreatív reggelikkel, kulturális célú
cafeteria juttatások stb.

Silver Surfers – További példákkal egészítjük ki a K20-as kérdésben adott válaszainkat a 65+ korosztály különleges igényeit elôtérbe helyezô projektekkel, illetve olyan kezdeményezésekkel, amelyek új
színteret adnak a generációkat összekapcsoló tevékenységeknek.
Vigyázz, Kész, Nagyi! – Tanfolyamok, elôadások az idôsebb korosztálynak (vagy bárkinek, akit érdekel) a modern mûvészetekrôl – annak érdekében, hogy megismerjék és élvezni, értékelni tudják azt.
Kreatív Ezüst Reggelik – különleges, idôsebb korosztályra szabott találkozók az aktuális innovatív
ötletek, megoldások megismerését szolgálandó.
Iskolák és fiatalok – Meghívjuk a veszprémi gyerekeket, fiatalokat, hogy mondják el nekünk, mit
gondolnak a városról, min változtatnának, mit szeretnek benne, és e szerint tervezzük meg, miként lehetne ôket jobban bevonni. A családi gyökerekrôl szóló iskolai projekteket is javasolunk (bevándorlási
történetek, Veszprém átalakulásának mozzanatainak feltérképezése stb.), olyan tevékenységeket, amelyek segítségével a gyermekek megismerhetik azokat a szálakat, amelyek a helyi közösséghez kötik ôket.
Az ilyen típusú projektekkel olyan diákok családjait is el kívánjuk érni, akiket esetleg máshogy nem
tudnánk bevonni programjainkba. Veszprém 2023 – Gyerekkiadás projektünkben egy, a gyermekek
által gyermekeknek írott 2023-as programfüzetet tervezünk elkészíteni.
A fiatalok bevonására irányuló egyéb stratégiák:
TERVEZETT SZAKMAI RENDEZVÉNYEK:
Small Size Big Citizen – A Kabóca Bábszínház (amely a Small Size
2020 – A Small Size Big Citizen Program
Network tagja) úttörô munkájának eredményeként Veszprémben
nemzetközi konzultációs napjai – ami a
otthonra találhat a 0 és 6 év közötti gyermekek korai mûvészeti nebevált gyakorlatokról, új közös kísérleti
programok, képzések és műhelymunkák
velésére irányuló innovatív közönségfejlesztési koncepció. A gyerelindításáról fog szólni.
mekekre nem úgy tekintünk, mind pusztán a jövô közönségére,
2023 – Small Size nemzetközi konferencia
hanem úgy, mint akik már most is közönségként funkcionálnak.
A bábszínház új épülete közösségi térként, szakmai-módszertani központként, Small Size központként is mûködik majd, otthont ad különbözô programoknak, kultúrákon
átívelô közös projektek megálmodásának és megvalósításának szolgál majd bázisul (kezdve a minden
januárban megrendezésre kerülô Small Size Héttel, amellyel egy európai sorozathoz csatlakozunk).
Homo Ludens Akadémia – egy új iskola, amely voltaképpen nem is iskola, hanem egy új, fôleg a 7-18éves korosztálynak (de azon túl az egyetemista korosztályt is akár magában foglaló) szóló kulturális tér,
ahol az iskolai és iskolán kívüli tevékenységeket lehet kreatív módon ötvözni. Próbatermek, fotólaborok,
filmlaborok, tanulószobák, stúdiók és mûtermek; különbözô tanfolyamok, képzések, elôadások és mentori munka... egy hely az egyéni alkotóknak és a közös projekteknek. Nemcsak a helyi alkotók közösségét
szeretnénk mobilizálni, hanem egyben azt is szeretnénk, ha kilépnének a nemzetközi színtérre és hosszú
távú együttmûködést tudnának kialakítani más európai kreatív közösségekkel és iskolákkal.
V Generáció – megmutatjuk az úgynevezett „csendes generációnak”, hogy tetteikkel és gondolataikkal
hatással lehetnek másokra, úgy, hogy közben egyenrangú kapcsolatokat alakítanak ki mûvészekkel és
mûvészeti intézményekkel. A projekt a városi terek újragondolásával foglalkozik.
Balaton Tábor – Egy mûvészekbôl álló csoport („art-tank”) és a 7-16 éves korosztálynak célzott, folyamatosan megújuló kisebb-nagyobb mûvészeti programok kombinációja. Ez az 50-60 fôs csoport, amely
a kultúra különbözô területeinek – színház, kézmûves foglalkozások, gasztronómia – képviselôibôl áll
össze, programokat kínál a balatoni nyári táborok ideiglenes lakói számára, a tanév során pedig a helyi
és regionális iskolák és civil szervezetek közönségének.
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IRÁNYÍTÁS
Pénzügyek
A VÁ R O S K U LT U R Á L I S KÖ LT S É G V E T É S E
Mekkora kulturális költségvetése volt a városnak az elmúlt 5 évben (a jelenlegi
Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázás költségeit leszámítva)?

K22

A VÁ R O S É V E S K U LT U R Á L I S C É LÚ KÖ LT S ÉG V E T É S E

(EURÓBAN, ILLETVE A VÁROS TELJES ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK %-ÁBAN KIFEJEZVE)

2012

2013

2014

2015

2016

3,400,529 €

2,797,265 €

4,737,181 €

4,886,031 €

4,704,581€

6.0%

6.4%

9.0%

10.9%

12.0%

Amennyiben a város az éves kulturális költségvetéséből kívánja az Európa
Kulturális Fővárosa projektet finanszírozni, akkor kérjük, tüntesse fel ezt
az összeget a pályázat benyújtásának évétôl az Európa Kulturális Fővárosa
címviselése évéig bezárólag.

K23
K24

A fent megadott éves költségvetések a város állandó kulturális tevékenységeit hivatottak finanszírozni,
E tevékenységek természetesen nem függetlenek az EKF-pályázat tartalmától, de a pályázat tartalmi elemei ezektôl független, önálló költségvetésbôl valósulnak meg.

Mekkora összeget kíván a város a kultúrára fordítani az éves költségvetésből
az Európa Kulturális Fővárosa évét követően (euróban, és a teljes éves
költségvetés %-ában)?
Szándékunk szerint fenntartsuk a kulturális célokra fordított összegek folyamatos, lépcsôzetes (és 2013
óta tartó) 2023-ig, évi 7 500 000 € célösszeggel. Ezen összeg teljes költségvetéshez viszonyított aránya
számos külsô körülménytôl is függ persze, így például az adóbevételektôl, a kötelezô önkormányzati
feladatok változásától, de a város jelenlegi pénzügyi helyzetének állandóságát feltételezve ezt az arányt
15%-ra tehetjük. 2023 után is ezt a megnövelt célösszeget, illetve arányt szeretnénk megtartani.

A CÍM VISELÉSÉNEK ÉVÉRE SZÓLÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
A működési kiadásokat fedező bevétel
Ismertesse a teljes működési költségvetést (vagyis kifejezetten a működési
kiadások fedezésére elkülönített összeget)! A költségvetésnek fedeznie kell
az előkészítési fázist, a cím viselésének évét, valamint a címviselés hatásaival
kapcsolatos tevékenységek értékelését és fenntartását.

K25
Működési célú
költségek teljes
bevétele
(euróban)

A közszférából
(euróban)

A közszférából
(%-ban kifejezve)

A magánszektorból
(euróban)

A magánszektorból
(%-ban kifejezve)

38,000,000

34,200,000

90%

3,800,000

10%

I R Á N Y Í TÁ S
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A KÖZSZFÉRÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
Milyen lebontásban érkezik bevétel a közszférából/állami szektorból a működési
költségek fedezésére?

K26

Célunk, hogy a programok és a költségek azonos arányokban jelenjenek meg – a veszprémi projektek
súlyát hozzávetôlegesen 80%-ra becsüljük, míg a partneri régió projektjei tennék ki a fennmaradó
20%-ot. ugyanezt a logikát tervezzük követni a költségek megoszlását illetôen is.

BEVÉTEL A KÖZSZFÉRÁBÓL A MŰKÖDÉSI
C É LÚ KÖ LT S ÉG E K F E D E Z E T É R E

EURÓBAN

%-BAN

20,000,000

58,48%

Veszprém városa

11,360,000

33,22%

Egyéb régiós önkormányzatok

2,840,000

8,30%

0

0,00%

34,200,000

100,00%

Nemzeti kormányzat

EU (a Melina Mercouri-díj nélkül)
Összesen

férabeli tanácsadók és a Széchényi Programiroda támogatásával, amely uniós operatív programokkal
kapcsolatosan nyújt majd szakmai elôkészítési, tájékoztató és tanácsadó szolgáltatást). Ez a csapat minden, releváns EKF-program elôkészítésében vagy megvalósításában részt vevô regionális önkormányzati
és magánpartnerünk rendelkezésére fog állni. Az általuk potenciálisan elért támogatásokat utólagosan
fogjuk értékelni, hiszen nagyságuk elôre nem becsülhetô.

Milyen időterv mellett érkezik be a működési kiadásokat fedező bevétel a város
és/vagy az EKF-projekt előkészítéséért és megvalósításáért felelő szerv számára,
ha a város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet?

K29

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ
KIADÁSOK BEVÉTELI
FORRÁSAI (€)
EU
Veszprém városa
Nemzeti kormányzat
A régió más települései

A mûködési költségek fedezetei között nem számoltunk uniós forrásokkal, azokat a tôkeköltségek között
tüntettük fel. Természetesen arra ösztönözzük partnereinket, hogy pályázzanak uniós forrásokra projektjeikkel (a közszféra szereplôihez képest a magánszektor szereplôinek egészen más lehetôségei vannak ezen a téren); erre bátorítjuk ôket és segítséget is nyújtunk nekik ebben (lásd a K28-as kérdést),
de ily módon az uniós forrásfelhasználás arányait csak utólag fogjuk tudni megállapítani.

Magánszektor
ÖSSZESEN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023
UTÁN

–

–

–

–

–

–

–

600,000 1,136,000

1,494,737

1,793,684

2,989,474

3,288,421 700,000

2,000,000 2,631,579

3,157,895

5,263,158

5,789,474 500,000

100,000

284,000

373,684

448,421

747,368

822,105

–

380,000

500,000

600,000

1,000,000 1,100,000

–

700,000

300,000

3,800,000 5,000,000 6,000,000 10,000,000 11,000,000 1,500,000

A MAGÁNSZEKTORBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
Az állami finanszírozó hatóságok (város, régió, állam) már megszavazták-e vagy
tettek-e pénzügyi vállalást a működési kiadások fedezésére? Ha nem, akkor
mikor kerül erre sor?

K27

Veszprém közgyûlése elfogadta a pályázati anyagban megadott költségvetési kereteket. A régió partnerönkormányzatai a második körben vállalnak majd pénzügyi kötelezettséget, amikor részvételük és hozzájárulásuk részletei is ismertté válnak. Az egész régió támogatásáról biztosította Veszprém pályázatát,
és aktív részt kíván vállalni a projektek megvalósítani.
A pályázat elôkészítésének idôszakában a Kormány még nem döntött a pályázatokban megjelölt mûködési kiadásokhoz való hozzájárulásról. E döntés meghozatalára a 2023-as magyar EKF kiválasztása után
kerül sor. A költségvetési táblázatainkban feltüntetett összegek és arányok alapos mérlegelés eredményei
és tükrözik korábbi tapasztalatainkat is.

Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy az uniós programok/alapok keretében
anyagi támogatást szerezzen a működési kiadások fedezésére?

K28

Nem számítunk uniós programokból vagy alapokból származó támogatásra a Veszprém vezetésével (és
finanszírozásával) megvalósuló projektek mûködési költségeinek fedezésében, hiszen ezen alapok elsôsorban infrastruktúra-fejlesztésre koncentrálnak, így a beruházások kapcsán jöhetnek számításba.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást ezekrôl az alapokról, kétféleképp is kiemelt figyelmet fordítunk rájuk:
Sok olyan program létezik, amelyet pénzügyi, kapcsolatépítési vagy szakmai támogatásként lehet becsatornázni bizonyos projektekbe; olyanok, amik ugyan kifejezetten kapcsolódnak EKF-programunkhoz, de független kiválasztási folyamatok vonatkoznak rájuk, amelyek igen elhúzódhatnak, és ezért nem
számolhatunk biztos pénzügyi forrásként rájuk. Néhány példa: Kreatív Európa, Eurimages, Európa
a polgárokért, European Youth Foundation, Interreg alapok, URBACT, Erasmus+, Horizont 2020.
Ugyanakkor szeretnénk elôsegíteni, hogy minden partnerünk hozzájuthasson a megfelelô uniós forráshoz, és ezért tartjuk fontosnak, hogy létrehozzunk egy Európai Finanszírozási Csapatot (magánsz-
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Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy a magánszférából anyagi támogatást
szerezzen a működési kiadások fedezésére? Milyen tervet kíván alkalmazni
a támogatók bevonására?

K30

Nehéz dolgunk van, hiszen az Észak- és Nyugat-Európában viszonylag gyakori és elfogadott kultúratámogatási szokások nem igazán terjedtek el ebben a régióban, és nem tekinthetôk a helyi pénzügyi kultúra részének. Ebbôl következik, hogy egyfajta hibrid modellt kell kialakítanunk, ami épít Veszprém
létezô közadakozási kultúrájára, helyi vállalati társadalmi felelôsségi (CSR) partnerségeire, ugyanakkor
összhangban van a célcsoport pénzügyi kultúrájával is. A kép igencsak vegyes: vannak benne helyi középvállalkozások, nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatai, sokféle KKV – de ide tartoznak azok a
nagy, országos cégek is, amelyek szívesen támogatják majd azt a várost, amely végül elnyeri az EKFcímet. Ezek a vállalatok sokszor teljesen eltérôen gondolkoznak a szponzorációról, a CSR-rôl, hirdetési
módokról, lokálpatriotizmusról stb., tôkeszerzési stratégiánknak pedig valamennyiüket meg kell szólítania. Ennek érdekében stratégiánk az alábbi négy elemre épül:
쩨 Jelentôs helyi és multinacionális vállalatok meggyôzése – a városvezetéssel együttmûködve
a szponzoráció elônyeirôl, olyan testreszabott ajánlatokat alakítva ki, amelyek megfelelnek e vállalatok adottságainak és támogatási hajlandóságának, legyen szó akár természetbeni támogatásról,
akár általános pénzügyi támogatásról, akár bizonyos EKF-projektek dedikált támogatásáról (vagy
megvalósításáról).
쩨 Veszprémi EKF-védjegy bevezetése, kiskereskedôknek és szolgáltatóknak kínálva azt marketingeszközként, különbözô méretekben elérhetô elôfizetési csomagokhoz hasonló, rendszeres pénzügyi támogatás fejében.
쩨 Vásárlói elkötelezôdés – „EKF hozzájárulás” beépítése bizonyos áruk és szolgáltatások árába,
amelynek révén a helyiek és a régióba látogatók is könnyedén hozzájárulhatnak a programhoz.
쩨 Önkéntesek felvétele az elôkészítô évekre, illetve 2023-ra is; természetbeni (pl. önkéntes munkaként történô) hozzájárulás a pályázathoz.
A Veszprém EKF-bôl olyan márkát kívánunk létrehozni, amely az üzleti szférában is jól használható.
Számos lehetséges hozzájárulási formát fogunk kínálni a helyi és régiós üzleti szféra szereplôinek, megtalálva a módját, hogy ezek a kapcsolatok valamennyi fél számára kölcsönösen elônyösek legyenek. Két-
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és többoldalú partnerségek százait irányozzuk elô, egy többlépcsôs, átlátható marketingtervvel kísérve,
amiben a közvetítôi szereptôl (pl. szórólapok osztásától), a természetbeni támogatásokon át, a konkrét
projektek közös tervezéséig és közös megvalósításáig kínálna lehetôségeket. A kisvállalatokat közvetlenebb
módon is megszólíthatjuk: hozzájárulásukért cserébe speciális kedvezményeket érvényesíthetnének. Nagyban építünk a hathatós jelenlétre, kihasználva a KKV-szektorban rejlô kapcsolatteremtési lehetôségeket:
ha irodákat, bárokat, éttermeket, könyvesboltokat stb., vonunk be EKF-rendezvények megrendezésébe,
az nemcsak részükrôl jelent természetbeni hozzájárulást, de egyben kölcsönös elônyöket biztosító marketingeszköz is, amelynek segítségével még szélesebb körben tudjuk elérni célközönségünket.
A közösségi finanszírozás nem ismeretlen fogalom Veszprém kulturális életében: nemrég polgáraink
nagylelkû adományaiból vásároltunk egy új Steinway zongorát koncerttermünkbe. De szeretnénk magunk mögött hagyni az „ötévente egyszer”-hozzáállást és általánosabb eszközként használni a közösségi
finanszírozást – elhanyagolt köztéri tárgyak felújítására, új templomi nagyharang öntésére, természetbeni
adományok gyûjtésére hátrányos helyzetû csoportok részére. Szerintünk a közösségi finanszírozás nem
csak a pénzért megvehetô dolgokról szól, hanem a közös részvétellel, kétkezi munkával vagy szaktudással
kielégíthetô szükségletekrôl is. Új társadalmi felelôsségvállalási modellt fogunk bevezetni, ahol a CSRból a C nem a „corporate”, azaz vállalat szóra, hanem a „community” azaz közösség szóra fog utalni.
Dedikált projekteket fogunk indítani közösségi és kulturális tartalmakban gazdag üzleti modellek ösztönzésére, a Dizájn-vezérelt Város projektklaszter részeként. Magyarországon meglehetôsen ritkán találkozni szociális vállalkozásokkal; de ha innovatív és kreatív megoldásokat is bevonunk, értékes márkává
alakíthatjuk azokat – egyszersmind az átlagostól garantáltan eltérô üzleti és vásárlói megközelítéseket
testesítve meg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K31

Milyen lebontásban érkezik bevétel az állami szektorból a cím viselésének évével
kapcsolatos tőkeköltségek fedezésére?

K33

A megvalósuló projektek 80%-át szánjunk Veszprémnek, 20%-át a partneri régiónak. A beruházási költségfelosztásban ugyanezt a logikát tervezzük követni.

€-ban

%-ban

42,261,800

70%

Veszprém városa

12,557,792

21%

A régió más települései

3,139,448

5%

BEVÉTELEK A KÖZSZFÉRÁBÓL
A TŐKEKIADÁS FEDEZETÉRE

Nemzeti kormányzat

EU (a Melina Mercouri-díj nélkül)
Egyéb
ÖSSZESEN

–
2,414,960

4%

60,374,000

100%

Az állami finanszírozó hatóságok (város, régió, állam) már megszavazták-e vagy
tettek-e pénzügyi vállalást a tőkekiadások fedezésére? Ha nem, akkor mikor
kerül erre sor?

Ismertesse a működési kiadások lebontását.
PROGRAMFINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK

A TŐKEKIADÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS

PROMÓCIÓ
ÉS
MARKETING

BÉR-, REZSIÉS ADMINISZTRÁCIÓS
KÖ LT S ÉG E K

TELJES
MŰ KÖ D É S I
KÖ LT S ÉG E K

(€-ban)

(%-százalékban)

(€-ban)

(%-százalékban)

(€-ban)

(%-százalékban)

(€-ban)

23,940,000

63%

7,600,000

20%

6,460,000

17%

38,000,000

K34

Veszprém közgyûlése elfogadta a pályázati anyagban megadott költségvetési kereteket. A régió partnerönkormányzatai a második körben vállalnak majd pénzügyi kötelezettséget, amikor részvételük és hozzájárulásuk részletei is ismertté válnak. Az egész régió támogatásáról biztosította Veszprém pályázatát,
és aktív részt kíván vállalni a projektek megvalósítani.
A pályázat elôkészítésének idôszakában a Kormány még nem döntött a pályázatokban megjelölt tôkekiadásokhoz való hozzájárulásról. E döntés meghozatalára a 2023-as magyar EKF kiválasztása után kerül
sor. A költségvetési táblázatainkban feltüntetett összegek és arányok alapos mérlegelés eredményei és
tükrözik korábbi tapasztalatainkat is.

A rendkívüli költségekre elkülönített összegek a többi költségvetési kategória részeit képezik.

Milyen stratégiát alkalmaz arra, hogy az uniós programok/alapok keretében anyagi
támogatást szerezzen a tőkekiadások fedezésére?

A működési kiadások realizálódásának tervezett időbeli ütemezése.

K32
Kiadási
ütemezés

PROGRAMFINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK

(€-ban)

(%-ban)

PROMÓCIÓ
ÉS MARKETING

(€-ban)

(%-ban)

BÉR-, REZSIÉS ADMINISZTRÁC I Ó S KÖ LT S ÉG E K
(€-ban)

(%-ban)

ÖSSZESEN

(€-ban)

2018

441,000

1,16%

140,000

0,37%

119,000

0,31%

700,000

2019

2,394,000

6,30%

760,000

2,00%

646,000

1,70%

3,800,000

2020

3,150,000

8,29%

1,000,000

2,63%

850,000

2,24%

5,000,000

2021

3,780,000

9,95%

1,200,000

3,16%

1,020,000

2,68%

6,000,000

2022

6,300,000

16,58%

2,000,000

5,26%

1,700,000

4,47%

10,000,000

2023

6,930,000

18,24%

2,200,000

5,79%

1,870,000

4,92%

11,000,000

2024

567,000

1,49%

180,000

0,47%

153,000

0,40%

900,000

Later

378,000

0,99%

120,000

0,32%

102,000

0,27%

600,000

23,940,000

63,00%

7,600,000

20,00%

6,460,000

17,00%

38,000,000

ÖSSZESEN
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Azok az uniós támogatások, amelyeket esetlegesen igénybe lehetne venni az EKF tôkekiadási költségeinek fedezésére, mind beruházások támogatását szolgálnák, mégpedig olyanokét, amelyeket e pályázat
nélkül is megvalósulnának, így nem tekinthetôk EKF-specifikus költségeknek.
Ettôl függetlenül, ahogyan a mûködési költségek esetében is, szeretnénk elôsegíteni, hogy minden
partnerünk hozzájuthasson olyan uniós forrásokhoz, amelyek hozzájárulhatnak tôkekiadásaikhoz. Az
Európai Finanszírozási Csapat, ennek megfelelôen, keresni fogja azokat a releváns uniós támogatási
lehetôségeket. A partnereink által potenciálisan elért támogatásokat utólagosan fogjuk értékelni, hiszen
nagyságuk elôre nem becsülhetô.
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Milyen időbeli ütemezésben érkezik be a tőkekiadásokat fedező bevétel a város
és/vagy az EKF-projekt előkészítéséért és megvalósításáért felelős szerv számára,
ha a város elnyeri az Európa Kulturális Fővárosa címet?

K36
A TŐKEKIADÁSOK
BEVÉTELI
FORRÁSAI (€)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ÖSSZESEN

EU

–

–

–

–

–

–

–

Veszprém városa

–

1,255,779

1,255,779

3,767,338

5,023,117

1,255,779

12,557,792

Nemzeti kormányzat

–

4,226,180

4,226,180

12,678,540

16,904,720

4,226,180

42,261,800

A régió más
települései

–

313,945

313,945

941,834

1,255,779

313,945

3,139,448

Magánszereplők

–

241,496

241,496

724,488

965,984

241,496

2,414,960

ÖSSZESEN

–

6,037,400

6,037,400

18,112,200

24,149,600

6,037,400

60,374,000

Amennyiben lehetséges, akkor ide illesszen be egy táblázatot, amely feltünteti
az új kulturális infrastruktúrára fordítandó, a cím viselésének évében felhasznált
összegeket részletező táblázatot.

K37

Ahogy következnek sorra az EKF-évek és címviselôk, egyre indokoltabbnak tûnik, hogy óvatosan tervezzünk új kapacitásokat, hiszen gyakran elôfordul, hogy az EKF-év elteltével azok fenntarthatatlanná
válnak. Új épületek építése helyett pályázatunkban így aztán inkább a már meglévô épületek és kapacitások felújítására helyezzük a hangsúlyt, már csak azért is, mert Veszprém tele van szép, ámde üres és
újrahasznosításra váró épületekkel.
PROJEKT
Aranyosvölgyi Tudásközpont

TERVEZETT
BEFEJEZÉS

B EC S Ü LT
KÖ LT S ÉG

TULAJDONOS

2020-2021

14,500,000 €

Veszprém városa, egyetemek,
magánbefektetők

és regionális kérdések; egy helyben jól ismert személyhez, akit a térség és Veszprém kulturális közösségei
ismernek, akiben megbíznak. Mellette dolgozik majd a nemzetközi mûvészeti társigazgató, aki az európai, valamint a szélesebb értelemben vett nemzetközi együttmûködésért és a partnerkapcsolatok fejlesztéséért felel. E posztot egy helyben nem feltétlenül mélyen beágyazott, de európai gondolkodású,
széles látókörû, kiváló szakmai kapcsolatokkal rendelkezô jelentkezô tudja majd jól betölteni.
E kettôs megközelítés a következô szinten már nem érvényesülne, a témaigazgatók – akik meghatározott
projektklaszterek koordinációját látják el –, programjaik helyi és nemzetközi irányításáért egyaránt felelni fognak. Munkájukat a kulturális tanácsadókból és menedzserekbôl álló programcsoport, valamint
a tanácsadói csoport fogja segíteni, mely utóbbiban helyi kulturális intézmények, a helyi és térségi civil
közösségek képviselôi, illetve szakértôk vesznek majd részt. A kommunikációs és marketingigazgató a
belsô (térségi) és külsô kommunikációért, a médiakapcsolatokért és a Veszprém 2023 EKF-cím általános
promóciójáért felel majd, míg a pénzügyi, adminisztrációs és humánerôforrás-igazgató a programmegvalósítás keretrendszerének mûködôképességét fogja biztosítani. Az igazgatók és a programcsoport
munkáját megfelelô kompetenciákat biztosító csapatok segítik majd.
Szervezeti újdonságot jelent majd az innovatív megoldásokat figyelemmel kísérô szakmai csoportunk
(Korrigáló Labor – Adjustment Lab), egy csapat, amely azt lesz hivatott biztosítani, hogy be tudjunk
építeni a program megvalósításába minden idôközben feltalált és elterjedô új, releváns, innovatív megoldást. A világ olyan gyors ütemben változik, hogy 2023 valóságáról mai (2017-ben) pont annyit tudhatunk, mint bármely tetszôleges sci-fi szerzô. Nem tudhatjuk, mi lesz 2023 legjobb kommunikációs
platformja, legjobb elérési eszköze, milyen e- (vagy bármilyen más elôtagú) tárgyak vesznek majd körül
minket, milyen informatikai megoldások vesznek majd körül minket; milyen közegben valósíthatjuk
majd meg a projektjeinket. A Korrigáló Labor feladata lesz lépést tartani mindazokkal a trendekkel,
újdonságokkal, amikkel érdemes – és ajánlott – majd frissíteni a projektek kivitelezését. Ôk segítenek
majd a mûvészeti és kommunikációs igazgatóknak abban, hogy az innovatív megoldásokat be tudják
építeni a projektjeikbe.

Régiós
önkormányzatok
2 tag

Veszprém Város
Önkormányzata
2 tag

Albizottságok és szakmai
tanácsadói csoportok

Milyen irányítási és teljesítési struktúrát kíván kialakítani az Európa Kulturális
Fővárosa évének megvalósításával kapcsolatban?

K38

Amennyiben Veszprém nyeri el a címet, legkésôbb 2019 elejére létrehozunk egy nonprofit kft.-t. Ez a többi
önkormányzati társasághoz hasonlóan mûködik majd, de nagyobb önállóságot biztosító formában.
A társaság irányítását, személyi és szervezeti ügyeit a közgyûlés fogja felügyelni, amely minden társtulajdonost, így Veszprém városát, a térséget, a Veszprém 2023 Civil Tanácsot és a magyar államot is magában foglalja. (A Civil Tanács egy független ernyôszervezet lesz, amely Veszprém és térsége összes,
a kultúra vagy a közügyek terén aktív civil szervezôdését magába tömöríti.) Míg a közgyûlés a legfontosabb döntéseket fogja felügyelni, a hétköznapi mûködés felett az EKF-bizottság biztosít majd kontrollt.
E bizottságban a nonprofit kft. minden tulajdonosa jelen lesz; a magyar állam egy, a többi társtulajdonos
két-két taggal képviselve.

Néhány szakmai területen albizottságok, tanácsadó csoportok fognak szakmai segítséget nyújtani – így
a forrásszerzés, a szponzoráció, a regionális kapcsolatépítés, a marketing stb. témájában. A projekt átfogó irányítása a fôigazgató felelôsségi körébe tartozik majd – ha Veszprém elnyeri a címet, egy nemzetközi pályázat fogja meghatározni, ki látja el ezt a szerepet. Az elsô körös pályázat elkészítése során
szerzett tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, érdemes a mûvészeti irányítást egyfajta „kettôs ügyvezetéssel”, két mûvészeti igazgatóval megszervezni. Ez a korábbi EKF-ekhez képest szokatlan lehet ugyan,
de adottságaink alapján praktikusabb lehet, ha egy hazai mûvészeti társigazgatóhoz tartoznak a térségi
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Magyar Állam
1 tag

EKF-bizottság
Ellenőrzés és értékelés

Szervezeti struktúra

66

Civil Tanács
2 tag

VESZPRÉM 2023 Kft.
Főigazgató

Hazai művészeti
társigazgató

Nemzetközi
művészeti
társigazgató
Marketing- és kommunikációs igazgató

Témaigazgató

Témaigazgató

Témaigazgató

Témaigazgató

Pénzügyi, adminisztrációs
és humánerőforrásigazgató

Témaigazgató
Korrigáló Labor

Programcsoport
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Tanácsadói
csoport
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Hogyan szervezi meg ezt a struktúrát vezetői szinten? Ismertesse, hogy ki lesz
az a személy (személyek), aki(k) felelősséget vállal(nak) a projekt teljes
levezényléséért!

K39

Az átfogó irányítási és végsô döntéshozatali hatáskör a fôigazgatóé, a többi igazgató neki van alárendelve
a szervezetben. A fôigazgató feladata biztosítani a programcsoport zavartalan munkavégzését:
a napi teendôket, a munkaerô-felvételt, a helyi (és regionális) partnerekkel való kapcsolattartást és
egyeztetéseket. A fôigazgató feladata a magyar állammal való kapcsolattartás is.
A mûvészeti igazgatók felügyelik a pályázat kulturális és mûvészeti tartalmát, kulcsszemélyek toborzását,
továbbá az országos és nemzetközi partnerekkel történô kapcsolattartást és tárgyalásokat. Az ô felelôsségi körükbe tartozik a kapcsolattartás is az EU illetékes szerveivel. A két igazgató közötti együttmûködés
alapvetôen kényes jellege miatt a jelentkezôk válogatásánál kiemelten szempont az együttmûködési
hajlandóság és a kellô összhang.
A témaigazgatók meghatározott projektklaszterekért felelôsek, munkájukat a programcsoport és
a mûvészeti csapat segíti. Ez utóbbi mûvészekbôl, kulturális menedzserekbôl, kurátorokból stb. áll.
A Tanácsadói Csoport biztosítja a kapcsolattartást a megvalósítást végzô csapat és a különbözô közremûködôi csoportok között.

Miként kíván gondoskodni arról, hogy a teljesítési struktúra megfelelő képességű
és tapasztalattal rendelkező személyzettel bírjon a kulturális programnak a cím
viselésének évére történő megtervezéséhez, irányításához és teljesítéséhez?

K40

Már a projekt elsô szakaszában is hatalmas volt az érdeklôdés az elôkészítô munkában való részvétel
iránt, dacára, hogy tipikusan pro bono feladatokról volt szó. Természetesen nem számíthatunk örökké
az önkéntes munka vonzerejére, így a kiválasztás második körébe jutva nekiállunk a toborzásnak, persze
továbbra is aktívan figyelve a helyi részvételi szándékokra. Nem olyan emberekre van szükségünk, akik
egyszerûen csak állást keresnek: olyanokat keresünk, akik az EKF-csapat elkötelezett tagjai akarnak
lenni. Mivel nem vagyunk nagyváros, kérdés persze, hogy lesz-e elég alkalmas jelentkezô a teljes projekttársaság feltöltésére – négy fô válaszunk van erre az aggályra:
쩨

Egyrészt azokra építenénk, akikkel már most is együttmûködünk, és akik bizonyos fokig akár
már most bevonódtak a pályázatírásba. Többségük valamelyik kulturális intézménynél dolgozik,
onnan vennénk ôket kölcsön néhány évre.
쩨 Magyarország és a világ számos pontján élnek magasan képzett kulturális szakemberek, akik
Veszprémbôl származnak, többek közt azért is, mert nálunk mûködik az ország egyik legjobb középiskolája). Biztosak vagyunk benne, hogy ha elnyerjük az EKF-címet, sokuk szívesen társul a
munkához.
쩨 Ettôl függetlenül nagyon lényeges, hogy a munkatársaink egy részét magunk képezzük ki. Ezért
kapacitásbôvítési és oktatási programokat indítunk, több szinten, féléves felnôttképzési programoktól egészen egyetemi EKF-alapszakig, ösztöndíjrendszerrel párosítva, és azokat is bevonva,
akik már érintettek a projektben valamilyen szinten. A cél gyakorlatilag egy afféle karrieriroda
mûködtetése lenne, amely ellátná a jelentkezôket mindazokkal a készségekkel és ismeretekkel,
amelyekre az EKF-feladatkörük kifogástalan ellátásához késôbb szükségük lesz.
Olyan oktatási programokat tervezünk, amik építenek néhány stratégiai partnerünk kurzusaira,
így a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem kulturális menedzseri, illetve a Pannon Egyetem marketing, idegenforgalmi és vendéglátási képzéseire, a veszprémi EKF-címmel kapcsolatos szemeszterek képében.
쩨 A toborzást, nyílt pályázatként, külföldre is kiterjesztenénk: világszerte felkutatnánk azokat
a tehetségeket, akik örömmel vennének részt a Veszprém 2023 projektben. Számukra integrációs
programokat is indítanánk; például a helyi viszonyok, gyakorlatok elsajátítását célzó adaptációs
képzéseket, nyelvtanfolyamokat; szállást biztosítanánk stb. – remélve, hogy végül úgy döntenek,
akár az EKF-év után is nálunk maradnak.
Kiemelten fontosnak tartjuk alternatív foglalkoztatási lehetôségek biztosítását: fix tervünk olyan munkaköröket hozni létre, amelyek elláthatók rész- vagy rugalmas munkaidôben, továbbá megváltozott
munkaképességûek által is. Ha mindezen toborzási és képzési elképzelésünk megvalósul, azzal egyértelmûen, vitán felül a jövônket építjük: ebben a remélt, szép jövôben fesztiválmenedzserek és kulturális
szakemberek sokasága dolgozik majd nekünk, akikre alapozva tartósan fellendíthetjük a város mûvészeti
és kulturális életét.
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Miként gondoskodik arról, hogy a helyi hatóságok és a struktúra között
(a művészeti csapatot is beleértve) megfelelő együttműködés valósuljon meg?

K41

Amikor elkezdtük összeállítani ezt a pályázatot, a csapat jelentôs része az önkormányzat vagy valamelyik
helyi intézmény képviselôje volt (és jelenleg is az).
Biztosak vagyunk benne, hogy egy elismert fôigazgató és mûvészeti igazgatók, illetve a Veszprémet és
térségét egyaránt képviselô tagokból álló EKF-bizottság már csak az érintettek személyes hitelessége
folytán is rengeteget tehet a gördülékeny együttmûködésért.
Ez is valami, de nem jelenti azt, hogy ne lenne szükségünk strukturáltabb kooperációs platformokra.
Az EKF-bizottság és a mûvészeti csapat rendszeres találkozói megfelelô fórumot biztosítanak a folyamatban levô projektek és a felmerülô kérdések megvitatására. A cím elnyerése esetén egy alpolgármester feladata lesz majd, hogy képviselje az EKF ügyét az önkormányzati intézmények és a térség politikai
szereplôi felé. Ez a személy egyben az EKF-bizottságnak is tagja lesz, így biztosított a közvetlen kapcsolat
a megvalósításért felelôs csapattal. Az érintett térség önkormányzatait felkérjük, hogy jelöljenek ki egyegy EKF-ügyintézôt, aki közvetlen kapcsolatban áll mind a polgármesterével, mind a települése kulturális szcénájával: ezek az ügyintézôk lesznek a régió fô Veszprém 2023-kapcsolattartói.
Több kapcsolattartási és vitafórumot is kialakítunk, továbbá biztosítjuk az általános és az egyéni tájékoztatást szolgáló információk áramlását a tágabb értelemben vett érintettek és a megvalósításért felelôs
csapat tagjai között (rendszeres hírlevelekkel, fórumokkal, tájékoztató napokkal, EKF-képviselôk látogatásaival a térségi résztvevôknél stb.). Rendszeresen egyeztetni fogunk a térség városaival: ha elnyerjük
a címet, kéthavonta munkaebédeket szervezünk e célból.

Milyen kritériumok szerint és milyen rendszerben került vagy kerül majd
kiválasztásra a főigazgató és a művészeti igazgató? Milyen profillal rendelkeznek
vagy fognak rendelkezni ezek a személyek? Mikortól kezdve töltik be tisztségüket?
Mi lesz ezeknek a személyeknek a konkrét tevékenységi köre?

K42

A cím elnyerése esetén a lehetô legrövidebb idôn belül, nyilvános pályázatot hirdetünk a fôigazgatói
pozíció betöltésére. Összeállítottuk a leendô fôigazgatótól elvárt követelmények rendszerét – hatalmas
követelményeket támasztó tisztségrôl van szó, ami ugyanakkor soha vissza nem térô lehetôséget is kínál.
Az ideális jelölt az alábbiakról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen:
쩨
쩨
쩨
쩨
쩨
쩨
쩨
쩨
쩨

Aktívan részt vesz Veszprém, a Balaton és általában véve Magyarország kulturális életében.
Ismeri a helyi és térségi civil és politikai életet.
Jelentôs tapasztalattal bír nemzetközi kulturális/mûvészeti rendezvényeket illetôen.
Jól átlát igazgatási és pénzügyi feladatokat.
Inspiráló, integráló személyiség, kiváló tárgyaló, kiváló mediációs érzékkel.
Jelentôs tapasztalatokkal bír összetett projektek tervezése és irányítása terén.
Alkalmas reprezentatív szerepkörök betöltésére.
Kész alkalmazkodni a pályázatban felvázolt koncepcióhoz és programhoz.
Képes a szoros, személyes együttmûködésre a mûvészeti igazgatókkal.

A két mûvészeti társigazgatói pozíciót nyílt, nemzetközi pályázatok és toborzás útján kívánjuk betölteni:
2018-ban a hazai mûvészeti társigazgató helyét, majd 2019-ben a nemzetközi mûvészeti társigazgatóét.
(A leendô hazai mûvészeti társigazgatótól ugyanakkora szakmai rutint várunk el, mint társától, a nemzetközi mûvészeti társigazgatótól.) Meggyôzôdésünk, hogy olyan vezetôkre van szükségünk, akik angolul
és magyarul egyaránt kifogástalanul kommunikálnak. Ez leszûkíti ugyan a szóba jöhetô jelöltek körét,
de ennél fontosabb, hogy a kommunikáció akadálytalan legyen. Olyanokat keresünk, akik megfelelnek
az alább felsorolt követelményeknek:
쩨

Jelentôs európai mûvészeti és kulturális tapasztalatokkal rendelkezik, elsôsorban a kultúramenedzsment és a kiemelt nemzetközi együttmûködések terén.
쩨 Politikai és gyakorlati szempontból is jól ismeri az Európai Uniót, annak különbözô szerveit.
쩨 Ismeri a pályázat szempontjából releváns európai és magyar stratégiai terveket, célkitûzéseket.
쩨 Kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, melynek jelentôs európai és nemzetközi kulcsszereplôk, kulturális menedzserek is tagjai.
쩨 Kiváló tárgyaló, kiváló mediációs érzékkel.
쩨 Stratégiai gondolkozása erôs, határozott elképzelése van Veszprémrôl és arról, hogy milyen
helyet foglaljon el a város Európa kulturális életében.
쩨 Kész alkalmazkodni a pályázatban felvázolt koncepcióhoz és programhoz.
쩨 Képes a szoros, személyes együttmûködésre a fôigazgatóval.
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Vészhelyzeti tervezés

GYENGESÉG

Végrehajtott/tervbe vett-e kockázatelemzési gyakorlatot?
Melyek a legfőbb erősségei és gyengeségei a projektjének?
Miként tervezi leküzdeni a gyenge pontokat – ideértve a kockázatok csökkentését,
tervezési eszközöket, vészhelyzeti tervezést stb.?

K43
K44
K45

A korábbi kérdésekben, amikor megpróbáltuk körbeírni a céljainkat, álmainkat és problémáinkat, több
olyan erôsséget és gyengeséget is találtunk, amiket nem árt külön is körbejárni – a gyengeségek esetén
a megfelelô válaszjavaslatokat is megjelölve.

ERŐSSÉGEK – kiemelve azokat a dolgokat, amikre különösen büszkék vagyunk:

Á LTA L Á N O S

Képesség az önreflexióra, működő önkritika
Alapos előkészületek; a pályázat céljainak és elképzeléseinek több évnyi gondolati
megalapozása
A múltban az elhatározás hiánya jobban visszafogta a várost, mint a fizikai infrastruktúra hiányosságai – és mivel van elég épületkapacitás, és nincs szükség jelentősebb
infrastrukturális beruházásokra, kisebb a veszélye, hogy 2023-ra befejezetlen építkezésekkel legyen tele a város
Veszprém nem reménytelen eset, csak megrekedt egy szinten: a városnak csak egy
lökésre lenne szüksége – például az EKF-címre – ahhoz, hogy kibontakoztassa a
benne rejlő potenciált

T É R S É G I E G Y Ü T TMŰKÖDÉS

Jelentős szimbolikus érték: a térség a hidegháború alatt a Kelet és a Nyugat találkozási pontja volt, a szabadság jelképe több nemzedéknek
Óriási, de kiaknázatlan kulturális, gazdasági és szimbolikus projektlehetőségek –
Veszprémet és a térség egymást szervesen kiegészíti, csak közelebb kell kerülniük
egymáshoz

I PA R M Ű V É S Z E T

Már megfigyelhetők a kreatívipar kialakulásának első jelei, és csak a megfelelő lökés
kell ahhoz, hogy felvirágozzon az ágazat
A városban és térségben különösen nagy sűrűségben vannak jelen a művészek;
Veszprém Magyarország fontos művészeti fellegvára

K A PAC I TÁ S

Nívós fesztiválok, versenyképes kortárs művészeti helyszínek, fogékony közönség,
a kulturális infrastruktúra jelentős várható fejlesztései
Külföldről és belföldről is könnyen elérhető; változatos idegenforgalmi infrastruktúra
Természeti szépségek, klasszikus és modern építészet sajátos együttese, városi
környezetben
A programban sok neves kulturális szakember és helyi kulturális intézmény
vesz részt; jelentős részben önkéntes alapon, elköteleződve a program megvalósítása iránt

KÖZÖSSÉG

Számos alkalom célozza a nagyközönség bevonását az EKF-programokba, olyan
kiemelt célcsoportokra helyezve a hangsúlyt, mint például az iskolások vagy a civil
közösségek
A város elkötelezett a civil és a közösségi kultúra, a sokféleség iránt
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MEDIUM

HIGH

Önkormányzati ügyek és együttműködés
Hiányzik az egyes területek közötti
kellő együttműködés a város önkormányzatán belül

Erős politikai támogatás, szorosabb együttműködést követelve meg

Váratlan politikai változás

Az EKF-csapat és az igazgatók szakmai, nem politikai alapon tevékenykednek

Hiányoznak a térségi együttműködés
megfelelő rutinjai

Intenzív terepmunka, kölcsönös, aláírt együttműködési szándéknyilatkozatokkal; átgondoltan felépített előkészítő szakasz, ami tényleg közös projektek
elindítását segít; nagyobb hangsúly a belső kommunikáción; előre meghatározott, megfelelő egyensúlyt Veszprém és térsége között

Nem biztosított a térség kellően aktív
szerepvállalása

Az együttműködést és kölcsönös megbecsülést elősegítő légkör kialakítása
fokozatosan, hosszú távon

Kultúramenedzsment és infrastruktúra
Nem áll rendelkezésre elégséges
kulturális szakmai kapacitás az új
feladatok elvégzéséhez

Átfogó terv szakemberek idevonzására, felvételére, betanítására és kölcsönzésére – már 2019-es kezdettel

A jelenlegi kulturális szakemberek
nem rendelkeznek kellő gyakorlati
vezetői képességekkel

Számos projektünk esetén része az előkészítő szakasznak valamilyen képzés is
– az EKF újfajta gondolkodásmódot igényel nemcsak az EKF csapat tagjaitól,
hanem a kulturális menedzserektől is. Különféle kapacitásépítő programokkal
fejlesztjük szakértőink szakmai tudását és önbizalmát

Hiányzik Veszprémben a megfelelő
idegenforgalmi kapacitás

A jelentős kapacitással rendelkező városkörnyék bevonása, az EKF cím marketingértékének kihasználása, befektetőket vonzva Veszprémbe

Nem elég erősek az európai/nemzetközi művészeti szcénához fűződő szálak

Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy európai szemléletű szakembereket és vezetőket alkalmazzunk, az előkészítő szakaszt kreatív és inspiráló partnerkapcsolatok
építésére használjuk fel. Törekszünk a kezdeményező fellépésre, és várjuk a
döntőbe jutással, illetve a cím elnyerésével kitárulkozó új lehetőségeket

Szerepvállalás
A helyi lakosság, különösen a fiatalok
szerepvállalásának hiánya

Önkéntesség; különböző célcsoportokra irányuló, mobilizációs és szerepvállalásra ösztönző projektek elindítása; a célközönség alapos felmérése, közönségfejlesztési stratégiák kidolgozása

Korlátozott szociális, kulturális, fizikai
stb. erőforrásokkal rendelkező
emberek kiszorulása

Idősek, szegénységben vagy fogyatékkal élők, szegregált környezetben élők
társadalmi befogadására és felzárkóztatására irányuló célzott programok,
jobb hozzáférhetőséget és differenciálatlan megoldások elkerülését célzó kísérleti projekt(ek)

Nem alakult ki az önkéntesség
hagyománya

Minimális alapoktól teremtjük meg az önkéntesség hagyományát, úgy, hogy
szerves részévé váljon Veszprém életének. Új civil szerepvállalási modellt dolgozunk ki a fiatalok mozgósítása érdekében; és mindenekelőtt olyan EKF-márkát
alakítunk ki, ami kellően vonzó ahhoz, hogy a fiatalok is a részesei akarjanak lenni

Pénzügyek
A tervezett költségkeret nem áll
rendelkezésre

A fő költségvetési számaink hátterében már most részletesen kidolgozott és
a városháza, illetve a közgyűlés szakértőivel egyeztetett pénzügyi táblázatok
állnak, ezenkívül a magyar állam is pénzügyileg elkötelezte magát számos
projekt finanszírozását illetően

Költségvetési megszorítások vagy
pénzügyi likviditási problémák

Ha szükséges, rangsort kell felállítanunk a tervezett programok között, elkerülve bármiféle olyan kompromisszumot, ami a speciális, illetve érzékeny célcsoportok projektjeit, a térségi együttműködést vagy fontosabb nemzetközi
együttműködéseket érintene.

A vállalatok kulturális jellegű társadalmi szerepvállalása csekély, így
hiányoznak a magánszektor forrásai

Olyan új hagyományok ápolása, amelyek várakozásaink szerint organikus
módon fennmaradhatnak

Az itt élők valóban szeretik a városukat és a térséget (és nem valamiféle gyűlölettel
vegyes szeretettel, hanem valódi kötődéssel)
Nagy hagyományai vannak a kulturális sokszínűségnek

VÁ L A S Z JAVA S L AT
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Marketing és kommunikáció
Össze tudná foglalni a művészeti programot egy szlogennel?

K46
K47

A mûvészeti programot összefoglaló szlogen szorosan kapcsolódik a TÚLLÉPÉS, az ÁTLÉPÉS koncepciójához. Lépd át a határaidat: felhívás egy közös utazásra a Veszprém 2023-programmal – megszólítva
az egyént, az egyén kreativitását, segítve túllépni saját határait.

Mi a város által tervezett marketing és kommunikációs stratégia az Európa
Kulturális Fővárosa évére?
A határok átlépése minden ember számára mást és mást jelent. A mi feladatunk figyelni, és megtalálni
azt a „túllépésre sarkalló” üzenetet, ami mindenkit elér, akár érdeklôdik a projekt iránt, akár (még) nem.
A valódi tartalmat nélkülözô marketing semmit sem ér, ha nem lép túl a szokványoson; éppen ezért
szeretnénk, ha mûvészeti programunk beszélne helyettünk. A marketingnek és a kommunikációs stratégiának túl kell lépnie a szokásos közhelyeken, mint amilyen a királynék városa és a magyar tenger.
Nem eladnunk kell Veszprémet és a Balatont, hanem új és innovatív módszerek segítségével érdekessé
és vonzóvá kell tennünk mindkettôt; ebben áll a valódi kihívás.
Két kiemelt marketingcélcsoporttal dolgozunk. Veszprém és a térség célja, hogy bevonja az embereket –
közönségként, alkotóként, társalkotóként, szponzorként vagy kezdeményezôként. Ami Magyarországot
és a nemzetközi látogatókat illeti, a kommunikációnk akkor minôsül sikeresnek, ha senki sem érkezik
ide úgy, hogy nem hallott még az EKF-rôl, és senki sem távozik anélkül, hogy legalább egy tartalmas élménye ne fûzôdne a mûvészeti programunkhoz.
Programunkat olyan nyelven akarjuk közzétenni, ami helyben is érthetô – ezért választottuk a „Lépd
át a határaidat” szlogent. Ösztönözni szeretnénk a gondolatok és ötletek áramlását, arra bátorítva az
embereket, hogy saját gondolataikkal, ötleteikkel gazdagítsák a Veszprém 2023-at, kicsiben és nagyban
egyaránt. Mindenkinek van (legalább) egy álomprojektje, mi pedig szeretnék tudni, hogy mi az, és beszélni akarunk róla.
Mûvészeti koncepciónk a jelenlétre épít, új eszközökkel és új helyszíneken szólítva meg az embereket.
Iskolaudvarok, gyárparkolók, kórházak, várótermek: ezek mindegyike üzeneteink átadására alkalmas
felület lehet.
Fôbb belépési pontok – a pályaudvarok, buszállomások, illetve az ország nemzetközi repülôterei közül
kettô (a Hévíz-Balaton és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér) EKF-üdvözlôponttá alakul
majd át. Szeretnénk, ha az emberek lépten-nyomon a Veszprém 2023-mal találkoznának – ami nem
lesz egyszerû, különösen a vasút- és buszállomások esetében nem, ahol az utazók eleve információk
özönének vannak kitéve, és azon keresztül kell ôket megcéloznunk.
Az EKF Infoponton minden megtalálható lesz. Nem akarjuk persze a turisztikai információs irodák hagyományos modelljét követni (ahol a turista belép, elvesz egy szórólapot, útbaigazítást kér, majd távozik), helyette teljesen nyitott légkört, valódi közösségi teret szeretnénk teremteni, ahol az emberek
szívesen tartózkodnak, találkoznak vagy sétálnak át. Olyan helyszínt akarunk, mint most a fôposta melletti ronda óra, ahová sokan beszélnek meg találkozókat, „találkoznak az óránál”.
Majdani brit EKF-partnervárossal karöltve közös kommunikációs programokat tervezünk, arra bátorítva
az embereket mindkét országban, hogy a másik kulturális fôvárost is látogassák meg. EKF-orientált kulturális utakat szervezve utazási irodákkal is együtt fogunk mûködni.

Már megkezdtük a közösségimédia-csatornák kiépítését, illetve a Veszprém 2023 weboldal kialakítását.
A jövôben ezeket nem egyoldalú kommunikációs csatornákként akarjuk mûködtetni, így Európából és
a világ minden tájáról felkérünk majd újságírókat, hogy új és új szemszögekbôl mutassák be városunkat,
térségünket és programjainkat. Különleges tanulmányutakat szervezünk, rövidebb és hosszabb, esetenként tematikus rezidens tudósítói lehetôségeket kínálunk – újságírók mellett bloggerek, vloggerek és
instagramos véleményformálók számára is –, felhasználva a digitális médiában idôközben esetlegesen
megjelenô új platformokat is.
Emellett persze együttmûködünk a helyi, nemzeti és nemzetközi média már meglévô és jól mûködô
csatornáival is. Hosszú távú együttmûködésbe kezdünk a Magyar Rádióval és a Magyar Televízióval, elsôsorban a DunaTV-re és a DunaWorld-re koncentrálva – olyan médiumokkal, amelyek a diaszpórában
is igen népszerûek.
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A Veszprém 2023 mobilalkalmazást a lehetô legmodernebb és legnaprakészebb alkalmazássá kívánjuk
fejleszteni, amely személyre szabott programokat és tartalmakat kínál a helyiek, a kirándulók, a visszatérô vendégek stb. számára egyaránt. Az alkalmazás egyben digitális platform is lesz, amin jegyeket lehet
vásárolni, ami interaktív térképet kínál – nem csak a fontos, hanem az érdekes helyszínekkel is. Szeretnénk olyan közösségi megoldásokat is integrálni, mint az Airbnb, a közbringázás, a közösségi konyhák
stb. – egy házias vacsora esetleg a koncert elôtt? Valaki biztosan gulyást fôz épp vacsorára, és örülne, ha
vendégül láthatna!
Szomszédsági projektjeinkben az instant bevonás is nagy hangsúlyt kap:
• Lé pcs ő h á z G a l é r i á k – lakótelepeken, társasházakban élôk mutathatják be egymásnak alkotásaikat és egyedi tudásaikat. Id ő ka ps z u l á k, amelyek veszprémi polgárok élettörténeteit tartalmazzák és mutatják be egy városközponti, szabadtéri helyszínen.
• Közösségi vacsorák – Rendszeres, közösen összeállított, közösen elkészített vacsorák különbözô városrészekben, amelyek aztán városszerte piknikhelyszínekké válhatnak.
• Fe h é r a s z t a l o k – A EKF program egyes mérföldkövei és a városfejlesztési projektek sikeres
megvalósítását ünnepeljük majd meg, a saját szánk íze szerint. Nem csak formális ünnepségként, hanem, ahogy mi szoktuk: finom ételekkel és italokkal – ez alkalommal együtt, a veszprémi óváros fôterén, fehér asztalok körül.
Meg kell találnunk a turisztikai marketing és a kulturális marketing ötvözésének intelligens módjait,
amihez a Magyar Turisztikai Ügynökség lesz a legjobb partner, bevonva persze a Veszprémi Turisztikai
Egyesületet, a Veszprém Turisztikai Nonprofit Kft.-t és program területén mûködô több, mint 20 TDMszervezetet is. 2019-tôl elkezdjük egy új, regionális turizmus-, marketing- és kommunikációs stratégia
kialakítását.
Természetesen sokfajta technikai eszközt is fel kívánunk használni, ideértve a ma már alapvetônek számítóakat – weboldal, Facebook-oldal, Instagram-fiók stb. – de új, még nem ismert megoldásokat is; a
jövô találmányait, amelyek a mostaniakat fogják háttérbe szorítani. A Korrigáló Labor, valamint a Dizájn-vezérelt Város projektklaszterben és az Utazó Start-upok projektben megalkotott megoldások garantálják, hogy rendelkezni fogunk a legmodernebb kommunikációs módszerekkel.
Példák tervezett marketingeseményekre:
쩦 Vakrandi – 2019-tôl 2022-ig egynapos kirándulásokat fogunk szervezni a Budapestre látogató
örvendetesen nagyszámú turistának. A soron következô EKF-év elôkészítéseként, úgymond elôételként, utazási csomagokat fogunk kialakítani meglepetéscélpontokkal, szokatlan nevezetességekkel és váratlan kulturális élményekkel, abban bízva, azok meghozzák a résztvevôk kedvét a
Veszprém 2023-programokhoz is majd.
쩦 2023-ban Kék Zónákat (= jó életszínvonalra alkalmas térséget) fognak kialakítani 10-15 európai
városban. A Kék Zónák kísérleti helyszínek lesznek, bemutatandó, miként ösztönözhetik a legújabb technológiai újítások a kreativitást, miként találhatnak egymásra idegenek az alkotás folyamata révén. A csúcstechnológia megoldásai segítségével határokon átnyúló rendezvényeket
tudunk majd rendezni anélkül, hogy ugyanabban az országban tartózkodnánk. A Collegium Hungaricum-hálózattal,
nagykövetségekkel,
konzulátusokkal,
nemzetközi
partnerekkel
együttmûködve a résztvevôk széles skáláját tudjuk majd bevonni a programokba.
쩦 EKF-címviselô városként az is feladatunk lesz, hogy megmutassuk Európát az Európán kívülieknek. Párhuzamos Világok programunk segítségével párhuzamos valóságokat hozunk létre; tökéletesen egyforma, minden részletükben megegyezô ultramodern kiállítótereket alakítunk ki
öt kontinens nagyvárosaiban (Isztambulban, Delhiben, Kairóban, New Yorkban, Moszkvában,
Pekingben és Sydneyben), ahol virtuális valósággal és egyéb informatikai megoldások segítségével
ugyanazt a mûvészeti élményt tapasztalhatják meg a látogatók. Ezek a terek egyszerre szolgálnak
majd marketingeszközként, mûvészeti projektként és közönségfejlesztô projektként. Összekapcsoljuk egymással a látogatókat, az iskoláscsoportokat és a mûvészeket, lehetôvé téve a gondolatok
és ötletek oda-vissza áramlását, a közbeesô több ezer kilométeres távolság ellenére is. (Partner: Balassi Intézet)
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쩦 A Sodalitas Litteraria Danubiana tudósok, mûvészek és humanisták elitcsoportja volt a dunai
térségben a XV–XVI. században, tagjai nyílt találkozókon vitatták meg az élet, a mûvészet és a tudomány nagy kérdéseit, színvonalas vacsorákkal egybekötve. Ezt a hagyományt támasztjuk fel SLD
LIGHT programunk keretén belül, amellyel bejárjuk az egész Kárpát-medencét, szokatlan mûsort
kínálva, amelyben egyaránt helyet kap a stand-up comedy, a slam poetry és a kortárs irodalom
éppúgy, mint az EKF-programot képviselô mûvészeti alkotások utazó gyûjteménye. Meghívjuk a
helyieket, hogy töltsenek el velünk egy estét, ismerjék meg munkánkat és osszák meg velünk gondolataikat. Olyan alkalmak lesznek, mint egy-egy meghívó, amit személyesen adunk át.

A campusnagyköveti címet olyan lányok és fiúk kapnák, akik tájékoztató kampányokat szerveznek saját
egyetemeiken és fôiskoláikon a Veszprém 2023 EKF-kezdeményezésrôl.

쩦 Jelen leszünk a nemzetközi közönség érdeklôdésére számot tartó fesztiválokon (elsôsorban
2021-ben és 2022-ben), ahol kedvcsinálókat mutatunk be az EKF-programokhoz, mintha csak
kreatív munkatársakat toboroznánk magunknak.

Miként tervezi a város annak a tényét kiemelni, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa egy európai uniós kezdeményezés?

쩦 Végül pedig, de nem utolsó sorban, készülünk néhány szürreálisabb marketingeszközzel is. Az
egyik legnagyobb Haribo-üzem pont Veszprém határában helyezkedik el, így adódik, hogy 2022tôl kezdve limitált szériás, Veszprém (és a Balaton) EKF-évének dedikált Haribo gumicukrot adjunk ki, amely egész Európában megvásárolható lesz majd. Nagyban szeretnénk támaszkodni
továbbá Veszprém Európa-szerte elismert kézilabdacsapatára is, akik mezükön a Veszprém 2023felirattal lépnek majd pályára a hazai és idegenbeli mérkôzéseken egyaránt, garantálva, hogy pályázatunk a közvetítések révén Európa minden szegletébe eljusson majd.

Miként mobilizálja saját polgárait a külvilág felé történő kommunikáció céljára?

K48

Két feladatot kell teljesítenünk: mozgósítani a helyieket, illetve segíteni ôket abban, hogyan kommunikáljanak a külvilág felé. A két feladat gyakran átfed, néha pedig teljesen különválik, attól függôen,
épp kirôl van szó.

Nagyszabású megnyitó ünnepség – 2023 januárjára valami különlegessel szeretnénk elôrukkolni: egy közösségi tervezésû nyitóhétvégével. 2022-ben a helyi lakosság, a helyi mûvészek, a helyi civil
szervezetek stb. hathatós közremûködésével; egy mûvészekbôl és kulturális producerekbôl álló nemzetközi csapat irányításával SAJÁT nyitóünnepséget szervezünk. Megkérdezzük a helyieket, hogy mit
szeretnének megmutatni Európának, hogy mire büszkék, hogy mit várnak 2023-tól, és hogy miképpen
szeretnék Európát meghívni Veszprémbe; majd a kapott válaszokat egy látványos, különféle elôadásmódokat ötvözô mûsor keretében prezentáljuk.
Hangosító –Szeretnénk lehetôséget biztosítani minden veszpréminek, hogy hallatni tudja a hangját;
hogy megoszthassa gondolatait a nemzetközi közönséggel. Elsô körben összegyûjtjük és rendszerezzük
ezeket a gondolatokat, majd lefordítjuk ôket. A folyamat egy – akár analóg, akár digitális – postaládával
fog indul, ahol összegyûjtjük a különféle írásokat, videoklipeket, hangfelvételeket stb., amelyek az EKFcímhez vagy annak mûvészeti programjaihoz köthetôk. Ezeket szakértôk segítségével tematikus gyûjteményekbe szerkesztjük, amiket önkéntesek segítségével feliratozunk vagy lefordítunk. Ezek a
gyûjtemények lesznek majd a kommunikációnk és a marketingtevékenységeink alapjai, 2019-tôl egészen
2023-ig, Veszprémbôl, veszprémiektôl.
Tiszteletbeli nagyköveteink – A turizmus is a mi malmunkra hajtja a vizet: az a tény, hogy Veszprém egy kiemelt desztináció közvetlen közelében fekszik, azt is jelenti, hogy sok-sok külföldrôl érkezô
látogatót tudunk könnyen megszólítani. Ehhez különbözô csomagokkal jelen leszünk minden egyes
szálloda- és kocsmatulajdonosnál, Airbnb vendéglátónál, étteremvezetônél stb., és azt kérjük majd, hogy
ezeket a csomagokat adják át vendégeiknek. A csomagok tartalma különbözô EKF-termékekbôl, pl. baseballsapkákból, képeslapokból, illetve szokatlanabb promótárgyakból áll majd, valamint egy szerény
kérésbôl, hogy a csomag átvevôje azokat jelentesse meg a maga közösségimédia-felületein. Az egész ország közönséget akarjuk így megszólítani, hogy pályázatunk mindenki szívügyévé válhasson.

Campusnagykövetek – Szeretnénk kiaknázni egyetemi városi mivoltunkat és nagymértékben támaszkodni a fôiskolai és egyetemi diákokra, pályázatunk hírmondóiként és aktivistáiként. Vannak diákok, akik veszprémi egyetemeken és fôiskolákon tanulnak; illetve olyanok is, akik Veszprémben élnek,
de más felsôoktatási intézményben tanulnak. Szeretnénk, ha mind büszkék lennének közös EKF-címünkre, és azt is, hogy legyenek a város nagykövetei – ha Veszprémben tanulnak, de máshol élnek,
akkor otthonukban; ha pedig Veszprémben élnek, de máshol tanulnak, akkor saját kampuszukon.
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EKF nagykövetek – Már van tizenkét nagykövetünk: egytôl egyig olyan nagyra becsült mûvészek,
sportemberek és tudósok, akik ezer szállal kötôdnek Veszprémhez, és akik nyilvánosan támogatják és
képviselik pályázatunkat. Ôk elsôsorban a magyar közönséghez szólnak majd, fôleg a végsô döntést követôen, amikor pályázatunknak már nem egy verseny része lesz, hanem közös nemzeti céllá válik.

K49

Több ötletünk is van:
쩨 A Melina Mercouri-díjjal például különleges terveink vannak (már amennyiben elnyerjük): ahelyett, hogy betennénk a nagy EKF-kasszába; ezt a 1 500 000 eurót egy európai ösztöndíjalap felállítására használnánk inkább fel 2023-ban. Az alap tanulmányutakat, tanfolyamokat és szakmai
gyakorlatokat finanszírozna Európa-szerte, veszprémi és környékbeli fiatal tehetségek számára, a
pályázat fô mûvészeti irányaihoz kapcsolódóan. Az a munka, amit ezek a fiatalok kulturális szakértôkkel folytathatnak majd a jövôben, a Veszprém 2023-program egyik kiemelendô öröksége lehet,
ami sokat hozzátesz majd a város kulturális életének folytonosságához és fenntarthatóságához.
쩨 A litván Kaunas (EKF 2022) és az luxemburgi Esch-sur-Alzette (EKF 2022 – elbírálás alatt), valamint az eljövendô 2024-es észt és osztrák EKF-városok meghívást kapnak a nyitó- és záróünnepségünkre (képviselôik és mûvészeti csapataik egyaránt). A címátadás ceremóniái fontos részei
lesznek majd ezeknek a rendezvényeknek. A kiemelt eseményekre meghívást kapnak ezen kívül
az európai intézmények képviselôi is.
Egy, az EKF-programokra, tartalmakra stb. vonatkozó részletes kézikönyv összeállításával biztosítjuk, hogy mindenki megismerje az EKF-kezdeményezést, annak hátterét. A kiadvány vizuálisan
is utalni fog arra, hogy az EKF-cím egy uniós program: az EU-logó minden kommunikációs anyagon és platformon meg fog jelenni.
쩨 Az EKF-év, illetve a felvezetô évek programjai és rendezvényei az Európa-napon, a kulturális
örökség napjain, az Európai Fejlesztési Napokon és a zene ünnepén egyaránt hangsúlyosan meg
fognak jelenni. E rendezvények segítségével szimbolikusan is szeretnénk megjeleníteni a páneurópai kapcsolatok erejét, erôsítve a tudatot, hogy az Európai Unió mint együttmûködési keret
sokat hozzáad a mindennapi életünk minôségéhez.
Hogy a társadalom minél szélesebb rétegeit érjük el, munkacsoportot fogunk létrehozni, ami általános- és középiskolákban népszerûsíti majd az EKF-pályázatot és az Európai Uniót.
Ahogyan pályázati anyagunk elsô fejezetében is említettük, szeretnénk ráébreszteni magunkat arra,
hogy egy hajóban evezünk a többi európai polgárral; hogy tagállamként mindannyiunk feladata hozzájárulni a közös jövôhöz. De az EKF-cím, az EU alapértékeinek kihangsúlyozására nem az a leghatékonyabb eszköz, ha matricákat osztogatunk, hanem az, ha olyan programot hajtunk végre, ami megtanít
minket közös európai kulturális térben cselekedni, gondolkodni és alkotni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Egy pár mondatban magyarázza el, hogy mi teszi a pályázatát olyan különlegessé
a többihez képest.
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Hisszük, hogy a TÚLLÉPÉS/ÁTLÉPÉS koncepciója nem csak Veszprém és a Balaton, hanem egész Magyarország Európával ápolt kapcsolatának szempontjából kiemelt jelentôséggel bír, fôként közös történelmünk e különösen feszült pillanataiban – különösen, mivel térségünk már bizonyította, mennyire
képes „határokat átlépô hellyé válni”, amikor lehetôvé tette, hogy a megosztott Európa családjai a Vasfüggönyön túl is találkozhassanak.
Meggyôzôdésünk, hogy mindaz, amit Veszprém és a balatoni térség számára tervezünk, minden magyar
számára motiváló erôvel bír majd, már csak a helyszín kiemelt jelentôsége miatt is; az egész országot megmozgatva majd, nem csak az itt élôket. Most nagyobb szükségünk van egy egyesítô erôre, mint valaha, valamire, ami nem osztja meg az embereket és nem gerjeszt heves vitákat. A Balaton nem üzleti, hanem
érzelmi alapon áll elsô helyen a magyarok szívében: nincs olyan magyar ember, aki ne lenne legalább egy
kicsit szerelmes a helybe. Nem könnyû megfogalmazni, hogy pályázatunk mitôl különlegesebb a többinél.
De ez a kézzelfogható, közös rajongás, szeretet egy olyan erô, olyan erény, amire bátran tudunk építeni.
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