Tér-Zene Program II. Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
EMT-TE-B-C-22-0064
A projekt megvalósításának ideje:
2022. 07. 01 – 2023. 06. 30.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Egyedi támogatási kérelem befogadója
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
1391 Budapest, Pf. 247.
Megvalósításban közreműködő:
Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás összege: 5.000.000 Ft (100%).
A projekt összköltsége: 5.000.000 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. november 29-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be
a Tér-Zene Program II. megvalósítására, amelynek eredményeként 5.000.000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi
tematikus egyedi támogatási rendszer” című, Tér-Zene program EMT-TE-22 támogatási
kategóriában, az EMT-TE-B-C-22 EPER-kategória kódú pályázaton.
A Támogatói Okirat 2022. március 7. napján lépett hatályba.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ célja sokszínű programkínálat
biztosítása Balatonfűzfő város lakói és nyaralói számára, amely
művelődő közösségeink produkcióin túl tartalmaz különböző
műfajú és más-más érdeklődési körű közönség számára szóló
zenei és színházi programokat egyaránt. Ennek megfelelően jelen
projekt célja a Tér-Zene Program korábbiakban már megvalósult
sikeres programjának a folytatása.
A Tér-Zene Program II. keretei között klasszikus, világzenei és
jazz zenei és ének produkciókkal szeretnénk meglepni városunk
lakóit, valamint nyaralóközösségünk tagjait egyaránt. A
programot Balatonfűzfő egyik legszebb helyszínén tervezzük
megvalósítani. A produkciók és azok célközönsége szerint
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választottuk a helyszínt, ami a Mámai templomrom. A Jézus Szíve Templom tövében helyezkedik
el az Árpád kori templomrom, az úgynevezett Mámai templomrom, amely egyedülálló látványával,
igényes zenei produkciókkal különleges élményt biztosít a közönség számára. Balatonfűzfő egyik
ékessége egy színvonalas zenei programmal biztosan maradandó élményt nyújt a közönségének.
Eső helyszínünk a Fűzfőfürdői Közösségi és Rendezvény Tér, amelynek fedett nézőtere és
színpadja lehetővé teszi csapadékosabb időben is a koncertek megtartását.
A Mámai templomrom koncerteket csütörtöki napokon 19:00 órai kezdettel tervezzük.
Az egyeztetések a művészekkel folyamatban vannak, sajnos azonban felmerülhetnek olyan külső
tényezők, amelyek miatt esetleg változtatnunk kell a programelemeken.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A koncerteken fotó- és videófelvétel készül!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Király Anita
igazgatóhelyettes
Levélcím:

Mobil:
E-mail:
Honlap:

Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és
Turisztikai Központ
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-30-338-6051
muvigazgato@balatonfuzfo.hu
https://fuzfomuvhaz.hu/

Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

https://emet.gov.hu/
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