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JEGYZÓKonyv
az APODOSZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜrÉsÉnor'

dátum: 2013'02.22. péntek, 17h30

helyszín: Értékmegőrző Stúdió (1113 Budapest' Bartók Béla út 96.)

jelen vannak: Barla Gyöngyi (felügyelőbizottsági tag), Helyei Kristóf (elnök), Miklós Károly'(felügyelőbizottsági tag), Seregi Tamás (kuratóriumi tag), Szűcs Réka (az Értekmegarzo
Stúdió múvészeti vezetője, az alapitvány önkéntese)

nincsenek jelen: Dettre Gábor (kuratóriumi tag), Mateisz Martin(felügyelőbizottsági tag)

A kuratórium két fő jelenlétével szavazóképes.

napirendi pontok:

1. EQUINOXE ProjekL Az európai-mexikói kulturális együttműködés státuszának
ismertetése. (pályaztatas, tevékenységek' események) Ismerteti Szűcs Réka
projektvezető'

határozatz

A krrratórium egyöntetűen elfogadja a projektnek az MMA támogatási fonásából
( l 5 0000 0HLJF ) fedeze tt 20 l 2. évi kö lts é g f e|haszná|ásokat.

A krrratórium egyöntetűen elfogadja a projel<t2OI3-ratervezett céljait. (mexikói-európai
műveszeti, kulturális együttmúködés több zán és nyitott szakmai lépcsőbén,
mrrnkabemutató/prem ier az Átrium F ilm- S zính ázb an

A kuratórium egyöntetűen elfogadja, hogy az Alapítvány a nemzetközi uniós projektek
magyar partnerei szélmétra kiírt NKA-s pályázaton G.{KA Kulturális Fesáiválok
Kollégiuma, altéma'. 3786, igényelt támogatás: 4411350HUF, beadási határidő:
2012.03.1 1.) a projektvezető által ismertetett tartalommal elinduljon.

A kuratórium egyöntetűen elfogadja' hogy az Alapítvány az NKA Minisáeri Kerete által
binosított támogatás elnyerésére a projektvezetó által ismertetett tartalommal pályázzon.
(Igényelt támogatás: 1 500000HUF)

2. EQaINOXE Táncsorozut/BESITES. (Táncszakmai Kollégiumtől 2011_ben kapott
támogatás: 600000HUF) (megvalósítás részletei, események, meghívott művészek)
Ismerteti Szűcs Réka vizuális projektvezető (koreográfus projektvezető: Bakó Tamás)

határozat:

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját.
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3. Alla Kovgan Workshop. ,AZ NKA áIta| támogatott (180000HUF) táncfilmes kurzus
sÍátuszának ismertetése. Ismerteti Sács Réka proj ektvezető.

határozat:

A kuratórium egyöntetűen elfogadja, hogy a kurzus 2013. február 26'28. kozött kerüljön
megrendezésre.

A krrratórium egyöntetűen elfogadja' hogy a kurzus a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Doktori Iskolájával együttműködésben jcijjön létre, melynek keretében az Iskola biztosítja
a kurzrrs helyszínét -előadóterem és technika aprezentáciőhoz- és a szállást.

Az együttműködés keretében az Egyetem hallgatói és oktatói térítésmentesen vehetnek
részt a képzésen.

4. Sajdt gydrtústi tóncJilmek. Az Isten btÍránya munkacímű film státuszárő|beszámol
Szűcs Réka rendező.

határozat:

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját. QrrKA
Mozgóképs zakmai Kollégium 700000HUF, Budapest B ank 1 5 0000HUF)

5. Sajót gydrtúsú túncftImek. A Liszt hangjai munkacímű film készültségi státuszárőI
beszámol Szűcs Réka rendező.

határozat:

A kuratÓrium egyöntetűen elfogadja a projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját. $TKA
Táncszakmai Kollé gium 800000H{JF)

6. A Gume munkacímű fizikai színházi projekt. Ismerteti Szűcs Réka projekt mentor.

batirozat:

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet, támogatja annak az NKA-lroztörténő
benyújtását a Soron következo páIyénaton.
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7. Intézményi mííködés. Archívum, kutatds, szakmai érdekképviselet' (saját gyártású
tiíncflrlmek, szakmai érdekképviselet, nemzetkcizi szakmai, művészeti együttműködés,
oktatás-nevelés, önképzőkör, filmklub) Ismerteti Szűcs Réka művészetivezető.

határ'ozat:

A krrratórium egyöntettíen elfogadja az Értékmegőrző Stúdió 2O13-ra tervezett szakmai
célj ait. tevékenységeit'

A kuratórium egyöntetűen elfogadja, hogy a művészeti projektek közvetlen
ftnanszlrozásán túl az alábbiakat támogatja az AIapítvány 2013. évi működése érdekében
(a befolyó alapítványi tevékenységek kiszám\ázott díjai terhére):
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irodaköltség (papír' irőszer, tintapatron,
mappa' Iefúző,.. . etc.)

5_10000HUF/hó

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

éves díjai

5000OHUF/év

postaköltség (szakmai levelezés,
filmnevezések, archívumi
á1lománycsere, bővítés)

5-10000HUF/hó

nevezési. tagsagi,
regisztrációs díjak

(fesztiválnevezés, szakmai
tagság, pályázati díj)

5_l0000HUF/hó

önkéntesek,
projektmunkatársak helyi
közlekedése

(BKV bérlet, bkv-jegy) l0000HUF/hó

szakmai anyagköltség (szakkönyv, DVD,
próbaruha, kellék)

5-10000HUF/hó

szakmai szolgá|tatások díj a (szitl'házjegy, mozijegy,
workshop, kurzus,
konferencia részvételi díi a)

10-2000OHUF/hó

ki sértékű eszkö zb eszer zés (fogyóeszközök: elem'
kábel, tartós eszközök:
nyomtató, adathordoző,
fényképezőgép, nyomtató,
porszívó)

500OHUF/hó

100000HUF-ot meghaladó
eszközbeszerzés

(monitor,
fényképező gép lkamer a,

állvány)

200000HUF

bankköltség 10000HUF/hó



útiköltség, száIlás, bizto sítrís (belflold' külföld) 1000OHUF/hó

alkalrni egyéb térítések.
projekt érdekében

(te1efonköltség,
reprezentációs költség
térítése, étkezés,
italfogyasaás,
é1elmiszervásarlás)

50O0HUF/hó
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A jegyzőkönyvet lejegyeáe: Miklós Károly.
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Budapest, 2013.02.22.

Seregi Tamás

kuratóriumi tag

felugy e l őb iz o tt s ógi tag

Miklós Károly

fe lüg,, e l őb iz ott s ógi Íag

az Értékmegőrző Stúdió művészeti vezetője

az Apodosz Alapínány onkéntese


