2021. szeptember 17-18-19.

Eleven Ősz kreatív programpályázat
Az Eleven Ősz előkészítő csapata néhány hete megkezdte a munkáját. Aktív kapcsolatot tartunk a B32-vel, aki
ebben az időszakban szervezi a Bercsényi Brunch-ot, és Újbuda Önkormányzattal. Az Eleven Ősz témája az idén
illeszkedik a kerületben zajló CUP projekthez. A CUP célkitűzése a helyi közösségek építése, a digitalizáció és
művészeti területek fúziója.
Szem előtt tartva az igényeket és a lehetőségeket, az Eleven Ősz az Insert program bevezetésére fókuszál. A UIA
Európai Unió által támogatott projekt fő "terméke" az INSERT program, amely a XI. kerület egészére kiterjedő
kommunikációs platform. A webes applikációs felület - mondhatni egy okos excel - amely állandóan töltődő
tartalommal lesz az egész kerület lakossága, vállalkozásai számára elérhető. Az Insert program a kreativitás
szervezését segíti - kreativitással közösségeket lehet építeni.
A kreativitás átjárja a mindennapi életünket, szinte minden cselekedetünkben, gondolkodásmódunkban benne van.
A kreativitás nem csak egyéni erő és tulajdonoság, hanem közönséget is képes szervezni. Egy inspiráló közeg
tanító jellegű és mindenképpen az alkotásra, az együtt alkotásra ösztönöz.
Az esemény lehetőséget ad designerek, építészek, művészek, alkotók stb. bemutatkozására a nagyközönség előtt.
Emellett a pályázat lehetőséget ad minden olyan egyedi, szokatlan és izgalmas megnyilvánulásnak, amely az
esemény gondolatiságához illeszkedik. Így az alkotók pályázhatnak installációval, performansszal, előadással vagy
egyéb program lehetőséggel is.
Az Eleven Ősz programjai az alábbi hívószavak köré csoportosul:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lelkes közösség
lelkesítő közeg
lélekemelő alkotások
inspiratív ötletek
edukatív közeg
alkotni vágyó közösség.

Az idei programpályázat lényege, hogy megtaláljuk és kiválasszuk azokat a pályamunkákat, amelyek témájukban
a fenti fogalmak köré épülnek.
Az alábbi kategóriákban várjuk a pályázatokat:
•
vizuális kultúra
o képzőművészet (kül- és beltéren)
o animáció
o film
•
zene
o elektronikus hangszer
o DJ
o élőzene
•
irodalom
o insta-költészet
o slam
o beszélgetés
•
gasztronómia
o ízvilág, látvány
•

gyermekprogram

•

•

•

o kézműves foglalkozás
o mese
o zene
o alkotói műhely
workshop
o alkotó tevékenység
o műhelymunka
o beszélgetés az alkotóval
o vita fórum
performansz
o fényfestés
o kortárstánc
o színházi előadás
tematikus séták

A kiválasztásra kerülő programok megvalósításának helye a Bartók Béla Boulevard utcái, közterületei,
vendéglátóhelyei, galériái, kreatívműhelyei.
Beadandó:
- rövid leírás a programról (~200 karakter)
- a program költsége
- a programgazda (megvalósító) bemutatása, portfóliója- művész oldala
Értékelési szempontok:
- témához való kapcsolódás
- célcsoport
- elérni kívánt/várható résztvevők száma
- korábbi referenciák, előzmények
- újszerűség, kreativitás
- más tagokkal való együttműködés
A pályázatokat a bbb.programiroda@gmail.com címre várjuk. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.
Bírálóbizottság: az ELEVEN Ősz előkészítő csapata és az Önkormányzat valamint a CUP programjának
képviselője
Leadási határidő: 2021. augusztus 5. 10:00 óráig
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 6. 12:00 óra (e-mail-ben)
Pályázati kapcsolattartó: Jáki Monika +36 20 9567105
Levelezési cím: bbb.programiroda@gmail.com
Az Eleven Őszre központi költségvetéséből kerülnek a pályamunkák finanszírozásra az elhatárolt keretösszeg
mértékéig.
Alkotói napokat kívánunk az Insert szellemében! Az Inspiráció, Educátio és az Alkotás hármas egységének
jegyében!

Üdvözlettel,
Böjthe Emőke (Kortárs Építészeti Központ kommunikációs menedzser)
Bartók Boulevard Egyesület
Eleven Ősz előkészítő csoportjának nevében

