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JEGYZOKONYV
az APODOSZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI Üt ÉsÉnÓr

dátum: 2012.02.10. péntek. 17h

helyszín: Értékmegőrzo Studió (1113 Budapest. Bartók Béla út 96')

jelen vannak: Barla Gyöng1-i (felügyelőbizottságitag), Helyei Kristóf (elnök), Miklós Károly
(felügyelőbizottsági tag)' Seregi Tamás (kuratóriumi tag), Szűcs Réka (az Értékmegőrző
Stúdió művészeti vezetőj e, az a|apitv ány önkéntese)

nincsenek jelen: Dettre Gábor (kuratóriumi tag)' Mateisz Mar1in(felügyelőbizottsági tag)

A kuratórium két fő jelenlétével szavazóképes'

napirendi pontok:

1. EQUINOXE Projekt Az európai-mexikói kulturális együttműködés státuszának
ismertetése. (pá|yártatás, tevékenységek, események) Ismerteti Szűcs Réka
projektvezető'

határozatz

A krnatórium egyöntetűen elfogadja a projekt 2012-re tervezett céljait. (mexikói-európai
művészeti, kulturális egytittműködés több zárt és nyitott szakmai lépcsőben)

A krrratórium egyöntetuen elfogadja' hogy az Alapítvány a nemzetközi uniós projektek
mag}ar par1nerei számétra kiírt NKA-s pá|yázaton (NIKA Kulturális Fesáiválok
Kollégiuma, altéma: 3786, igényelt támogatás: 4363800HUF, beadási határidő:
20 1 2.03 . I 2. ) a proj ektv ezeÍő által i smertetett tartalommal elindulj on.

Javasolja továbbá a projektvezetőnek, hogy a projekt magyar önrésze finanszírozása
céljából 2012. év folyamétn az alapítvánnyal pályazatot nyújtson be az NKA Előadó-
művészeti Kollégiumához, a Budapest Bankhoz, a NEFMI-hez, valamint lehetoség szerint
további támogatási forrásokat kutasson fel (ECF' IVF).

2. EQUINOXE Tdncsorozat/BESITES. (Táncszakmai Kollégiumtól 2011-ben kapott
tárnogatás: 600000HIIF) (megvalósítás részletei, események, meghívott művészek)
Ismerteti Szűcs Réka vizuális projektvezető (koreográfus projektvezető: Bakó Tamás)

határozatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekt 2012-re tervezett eseményeit

7-10 napos zárt intenzív kutatói műhely 2012 őszén a Kontakt Budapest Táncstúdióban,
publikus városi séta, vetítés, installáció és performansz a BEM Art Moziban és környékén,
publikus kísérő-esemény az Átriu* Film-Színházban az EQ(IIN)XE Projekt 2012. évi
munkabemutatóján,

a meghívott művészek tervezett névsorát

(Bakó Tamás koreográfus mentor, Lauta Vera EspeÍanza (MX) vendég koreográfus,
Hrotkó Heléna táncművész rezidens, Lányi Juli táncmúvész rezidens, Giovanni Adrián
Pérez ortega (MX) táncművész rczldens, Petrovics Sándor táncművész rczidens,
Reynaldo Matiínez Santiago (MX) táncművész rezidens, Szűcs Dóra Ida táncművész
rezidens. Szűcs Réka vizualis mentor. Bóna Viktor vizuális muvész rezidens. Molnár
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Gergely vizuális művész rezidens' Várnai Péter vizuális művész rezidens, + 1-3 fo

urbanisáikus pál1 áaatas útján kiválasáva)

és a tervezett költsésr'etést

mentor (2 fó): 2x1 00000- 1 50000HUF (további
támogatások fu ggvényében)

vendég koreográfus: 1x30000HUF

rezidens (10-12 fő): 12x25000HUF

moderátor: 2500OHUF

terembérlet: 40000HUF

grafikai tervezés 4000OHUF

nyomdaköltség: 5000oHUF

anyagJ<öltsé g, kellék : 3000OHUF

3. Alta Kovgan Workshop. Az NKA által támogatott (180000HUF) táncfilmes kurzus

státuszának ismertetése. Ismerteti Szúcs Réka proj ektvezető.

határozatz

A kuratórium egyöntettien elfogadja, hogy a kurzus, az eIőadóval újabb időpontot

egyeztetve 2012 Áásodik felében vagy 2OI3 első felében kerüljön megrendezésre.

A kuratórium egyontetűen elfogadja, hogy a kurzus részvételi díjai

napijegy: bruttó 6000HUF

teljes kurzus: bruttó 18000HUF

legyenek.

A kuratórium javasolja továbbá ösáöndíjas helyek kiosztását.

4. Sajdt gyúrtúsú táncjilmek. Az Isten búrtÍnya és a Liszt hangjai munkacímu filmek

készültségi státuszaról beszámol Szűcs Réka rendezo'

határozatz

A kuratórium egyöntettien elfogadja, hogy aZ Isten báránya film forgatása 2012

augusztus-SzepteÁterében elkezdődjön, jelenetenként maximum 2 napban, aZaZ

-i-odorrr.rerrmaximum 6 napban t<eitil.ion felvételre, s még 20T2. év végén az utómunkái

is befejeződjenek.

A kuratórium egyöntetúen elfogadja, hogy a Liszt hangjai írlm forgatása 2012

decemberében, 2013 januarj ában elkezdődjön, 2-szer 4 napban, azaz mindosszesen

maximum 8 napban keriiljön felvételre, s 2013. év végén az utómunkái is befejeződjenek.
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5. Intézményi mííködés. Archívum, kutattís, szakmai érdekképviselet. Ismerteti Szűcs
Réka múr'éSzeti \'ezető.

határozatz

A kuratórium eg1'önteníen elfogadja az Értetmegorző Stúdió 2OI2-re tervezett szakmai
célj ait. tevékenysé-ueit.

A kuratórium eg.vöntettíen elfogadja, hogy a művészeti projektek közvetlen
ftnanszirozásán túl az alábbtakat támogatja az A|apitvány 2012. évi működése érdekében
(a befolyó alapitványi tel-ékenységek kiszám|ázott díjai terhére):

[:rtÚknlegörzö l(ortárs \l[rr'észeti Stúdió és Filnrarchívtrm I APoDOSZ Alapítvtirr1
i nfo@rnegorzo.hu I lvwlv. megorzo.hu

irodaköltség (papír, ítőszer, tintapatron,
mappa' Iefúző,.. . etc.)

5-10000HUF/hó

egyéb irodaköltség.
műrkÓdési költség

(kávé, tea, tej, cukor,
szabéta, szemetes zsák,
tisztítószer)

5000HUF/hó

informatikai költsé gek (domain név vásárlás,
ferrntartás, tárhely' levelezés
éves díja, online tárhelyek
(vimeo.com), webes online
szoftverek (wix.com) havi és
éves díjai

5000OHUF/év

ner.'ezési. tagsagi'
regisztrációs díjak

(fesáiválnevezés, szakmai
tagság, pá|yázati di1)

5-10000HUF/hó

önkéntesek,
projektmunkatársak helyi
koz1ekedése

(BKv bérlet' bkv-jegy) l0000HUF/hó

szakmai anyagköltség (szakkönyv, DVD,
próbaruha, kellék)

5-1000OHUF/hó

szakmai szolgáItatások díj a (színházjegy, mozijegy,
workshop, kurzus,
konferencia részvételi díi a)

l0-20000HUF/hó

ki s értékrí e szkö zb e szerué s (fogyóeszközök: elem,
kábel, tartós eszközök:
nyomtató, adathordozó,
fényképező gép, porszívó)

500OHUF/hó

100000HUF-ot meghaladó
eszkÓzbeszerzés

(monitor,
f énykép ezőg éplkame ra,

áIlvány)

20000OHUF

bankköltség 1000OHUF/hó

útikoltség, szál|ás, bizto sítís (belfold. külföld) 10000HUF/hó

alkalmi egyéb térítések,
projekt érdekében

(telefonköltség,
reprezentációs költség

5000HUF/hó
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élelmiszervásár1ás)

6.Egyéb:HelyeiKristófjavasolja,logyujelenlegtart9s1külföldöné1oDettreGábor
élo skype tup"roTui ioáa3auu" vehessen résrt akuratóriumi üléseken.

hztározati

A javaslatot a kuratórium egyöntetűen elfogadja'

Budapest, 2012.02.10'
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Seregi Tamás

kuratóriumi tag
kuratóriumi elnÖk

Miklós Károly

felügyel őbizott s ági t ag
Barla Gyönryi

felugyelőbiz ott s ógi t ag

Szűcs Réka

az Értékmegőrző Stúdió múvészeti vezeto1e

az Apodosz Alapínány önkéntese

A jegyzokönyvet lejegyezte: Miklós Károly'
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