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JEGYZOKÖTlyv

az APODOSZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜlÉsÉnÓr
dátum: 2013.05'24' péntek' 16h

helyszín: Értetmegorző Stúdió (1 1 13 Budapest, Bartók Béla út 96.)

jelen vannak: Barla Gyöngyi (felügyelőbizottsági tag), Dombi Katalin 1Áttati butoh,

projekwezető), Helyei 
-rrii|or 

(ehök)' Héjja Laura (könyve1ő), Miklós Károly

(fe1ügyelób izottság\ tag), Seregi Tamás (kuratoiiumi tag), Szűcs Réka (az Értékmegőrző

Stúdió művészeti vezetője, az alapítvány önkéntese)

nincsenek jelen: Dettre Gábor (kuratóriumi tag) (skype kapcsolaton követi az ülést), Mateisz

Martin(felügye1obizottsági tag)

A kuratórium két fo jelenlétével szavazóképes.

napirendi pontok:

1. 20t2. évi szakmai beszúmoló. Ismer1eti

művészeti vezetője. (mellékelve)

határozatz

Szűcs Réka, az Er1ékmegőrző Stúdió

A kuratórium az Apodos z Alapítvány és az általaműködtetett Értekmegorző Stúdió 2012.

évi szakmai beszámolój át egyöntetűen elfo gadj a.

2. 20t2. évi pénziigyi besztÍmoló. Ismerteti Héjja Laura, az Apodosz A|apitvány

onkéntes könyvelőj e. (mellékelve)

határozatz
működtetett Értékmegőrző Stúdió 2012.

kulturális együttműkodés státuszának

események) Ismerteti Szűcs Réka

iektvezetőpfUJ9Á

MMA 1500000HUF (z0 12. év -20 13 . március)

NKA Miniszteri Keret 1s00000HUF (2013)

NKA Kulturális Fesaiválok
Kolléeiuma20T3

OHUF (2013)

határozat:

A kuratórium egyöntettien elfogadja aZ MMA támogatási összeg felhasználására

vonatkozó mindazon információkat, melyek aZ e\őzó kuratóriumi ülésen, lévén a

támogatási időszak még nem záru\t le, egészében megismerni nem tudott (szakmai,

pénzígvi beszámoló, *.ly tarta|mazzaa2O13. év eleji tételeket, eseményeket)

A kuratórium egyöntetűen elfogadja az NKA Miniszteri Keret támogatási összeg

felhaszrrálására vonatk oző előzetes tervezetet'
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A kuratórium az Apodosz Alapítvány és az áItala

évi pénzügyi beszámolój át e gyöntetúen elfo gadj a'

3. EQUIN}XE Projekt Az európai-mexikói
ismertetése' (pályáilatás, tevékenységek,



tisaeletdíj 600000HUF

útiköltség 100000HUF

szállás 240000HUF

sza1lítrís 4000OHUF

biztosítás 1000OHUF

próbaterem 10000HUF

szitt}téu bérleti díja 40000HUF

technikai eszkozbérlet 40000HUF

egyéb bérleti díj (hangszer) 2000oHUF

díszletépítés 50000HUF

díszlet 25000HUF

koszliim 2500OHUF

kellék 2500OHIlF

installációs költség 2500oHUF

irodaköltség 10000HUF

promocro 140000HUF

dokumentáció 80000HUF
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4. Alla Kovgan Workshop. Az NKA által támogatott (180000HUF) táncfilmes kurzus
státuszának ismertetése. Ismerteti Szűcs Réka proj ektvezető.

határozat:

A krrratÓrium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámoló.ját.

5. Áttatt butoh. A tÍncszinházi projekt státuszának ismertetése. (pá|yáztatás,
tevékenységek' események) Ismerteti Dombi Katalin projektvezető.

határozatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját.

6. Ívild Horses. A táncfilm-projekt státuszának ismertetése ' (páIyáztatás, tevékenységek,
események) Ismerteti Sács Réka proj ektvezető.

határozat:

A kuratórium egyöntetuen elfogadja a projekt szakmai tervezetét, s javasolja páIyázat
útj an történő ré szf,rnan szir ozását'
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A krrratórium egyöntetrien javasolja, hogy amennyiben aú. a2O13. évi működési költségek
lehetővé teszik, úgy a Magyar Képzőművészeti Egyetem számáravégzettprojektmunka
(katalógusszerkesúés, kiállítás szetvezés, szakmai ásszisaencia a Dokiori Istoh iÁúón
projektjében) tiszteletdíja (l50000HUF) terhére az Alapítvány tÍlmogassa a Wíld Horses
létrejöttét.

Budapest, 2013.05.24.

bi Katalin
Áttatt butoh, proj ehvezető

A jegyzőkönyvet lejegyeáe: Miklós Károly.
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kuratóriumi elnök kuratóriumi tag

fe l ü g,, e l őbiz ott s á gi t ag

Miklós Károly

fe l t; gy el ő b i z o tt s á gi t a g

az Apodosz Alapínány önlaintes kanyvetője az Értélqnegőrző Stúdió művészeti vezetője

az Apodosz Alapínány Ónkéntese


