SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A program címe: 30. Jubileumi Amatőr Művészeti Fesztivál
A rendezvény helyszíne: Hódmezővásárhely Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
A rendezvény időpontja: 2015. november – december
Résztvevők: helyi, kistérségi, megyei amatőr művészeti előadók, csoportok, közönség
(900 fő)
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Bessenyei
Ferenc Művelődési Központja 2015-ben 30. alkalommal rendezte meg az Amatőr
Művészeti Fesztivált. A rendezvényt, melyre színpadi produkciókkal lehetett nevezni
Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas települések lakosainak hirdettük meg,
de Szeged megyeszékhelyről is voltak jelentkezők.
Az esemény célját és felépítését tekintve is követte a három évtizede kialakult
hagyományokat, mely szerint műfaji és korosztályi megkötöttség nélküli – közízlést nem
sértő – színpadi produkciókat mutat be, elődöntők szerinti felmenő rendszerben, szakmai
zsűrizéssel, amely így a bemutatkozási lehetőségen túl szakmai továbbfejlődési lehetőséget,
minőségi útmutatást nyújtott azoknak, akik tevékenységükkel a közösség szórakoztatását
kívánják szolgálni. A novemberi elődöntők során a szakértő zsűri 49 műsorszámból (több
mint 300 résztvevő) választotta ki a döntőbe jutókat. A zsűri tagjai: Berei Erzsébet
zenetanár, kórusvezető, Ábrahám Anikó Nívó díjas táncpedagógus, Monoki Mariann
középiskolai tanár, drámapedagógus, Gaálné Szél Katalin néptánc pedagógus és Varga
Anikó a BFMK intézményvezetője volt.
A december 12-én megtartott döntőn 22 versenyprodukciót láthatott az érdeklődő közönség,
mely mindegyike igen nagy sikert aratott.
A hódmezővásárhelyi Művelődési Központ 1986-ban kezdeményezte egy olyan kulturális
rendezvénysorozat létrehozását, amely amatőr előadók, csoportok részére biztosít
bemutatkozási, megmérettetési lehetőséget, a városban, a térségben és a megyében lévő
településeken élők részére. A kezdetben Karácsonyi Amatőr Gála néven futó seregszemle
hagyományteremtővé vált és az idén már a 30. jubileumi Amatőr Művészeti Fesztiválként
biztosította a folyamatosságot. Akkor indult, amikor a Ki mit tud? éppen szünetelt és még
messze voltunk a kereskedelmi televíziók tehetségkutató műsoraitól, de az igény a
megmutatkozásra érzékelhető volt.
A program népszerűsége töretlen, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elődöntőnként
több száz résztvevő lépett színpadra. A résztvevők átlagéletkorát tekintve döntő többségük
az általános iskolás gyermekek, fiatalok, fiatal felnőtt korosztályból kerültek ki, de
természetesen a nyugdíjas korosztály is jelen volt. Művelődési központunk és a város is
fontos feladatának tartja a három évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény
fennmaradását, melyet a polgármesteri hivatal által felajánlott csoportos és egyéni fődíjak is
igazoltak. A felújított művelődési központ legújabb technikával felszerelt színpada méltó
helyszíne volt a rendezvénynek. A döntő után a művelődési ház II. emeletén állófogadás

keretében az összes résztvevő, immár felszabadultan, kötetlenül beszélgetett éjszakába
nyúlóan a zsűri tagjaival együtt.
Eredményesség: Új tehetségek felbukkanása, akik az egyéb értékközpontú programjaink
szervezésekor, mint fellépők jöhetnek számításba. A résztvevők és nézők visszajelzései
alapján az Amatőr Művészeti Fesztiválra a továbbiakban is igény van, így 2016-ban is
megrendezzük.

További sajtómegjelenések:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873409102775943.1073741861.199000566883470&t
ype=3
http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-fesztival-donto-161122
http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-donto-eredmenyekkel-161152
http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-fesztival-hodmezovasarhelyen-160341

http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/6984/jubileumi_ki-mit-tud_a_bfmk-ban
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/7145/ok_a_dontosok
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/7321/megvannak_a_kistersegi_amator_muveszeti_fesz
tival_dijazottjai

AZ AMATŐR MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEI
- 2015. november-december -

1. Amatőr Művészeti Fesztivál Hódmezővásárhelyen – harmincadjára!
= Szeged Ma – tények és vélemények
2015. november 18.
November 25-éig lehet jelentkezni a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Amatőr Művészeti Fesztiváljára. Az immár három évtizedes múltra visszatekintő kistérségi
tehetségkutatóra prózával, verssel, énekkel, humorral, tánccal, zenével, színházzal, bűvészelőadással
vagy bármilyen más szabadon választható művészeti produkcióval lehet nevezni.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/11/amator-muveszeti-fesztival-hodmezovasarhelyen-harmincadjara.html

2. Amatőr Művészeti Fesztivál Hódmezővásárhelyen – harmincadjára!
= Szuperinfó - Hódmezővásárhely
2015. november 18.
Még egy hétig lehet jelentkezni a BFMK tehetségkutatójára.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/amator-muveszeti-fesztival-hodmezovasarhelyenharmincadjara/2956902

3. Amatőr Művészeti Fesztivál Hódmezővásárhelyen – harmincadjára!
= Hajdú Online
2015. november 18.
Még egy hétig lehet jelentkezni a BFMK tehetségkutatójára.
http://www.haon.hu/amator-muveszeti-fesztival-hodmezovasarhelyen-harmincadjara/2956902

4. Amatőr Művészeti Fesztivál Hódmezővásárhelyen
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2015. november 19.
November 25-éig lehet jelentkezni a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Amatőr Művészeti Fesztiváljára. Az immár három évtizedes múltra visszatekintő kistérségi
tehetségkutatóra prózával, verssel, énekkel, humorral, tánccal, zenével, színházzal, bűvészelőadással
vagy bármilyen más szabadon választható művészeti produkcióval lehet nevezni.

http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-fesztival-hodmezovasarhelyen-160341

5. Jubileumi ki-mit-tud a BFMK-ban
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2015. november 22.
A hét közepéig lehet nevezni a hódmezővásárhelyi Amatőr Művészeti Fesztiválra.
http://www.vasarhely24.hu/cikk/vasarhely/6984/jubileumi_ki-mit-tud_a_bfmk-ban

6. Amatőr Kistérségi Művészeti Fesztivál a BFMK-ban
= Vásárhelyi Televízió
2015. november 24.
Már csak egy napjuk maradt azoknak, akik szeretnék megmutatni tehetségüket egyéni és csoportos
kategóriában Hódmezővásárhelyen. Szerdán jár le ugyanis a jelentkezési határideje az Amatőr
Kistérségi Művészeti Fesztiválnak.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=7633
https://youtu.be/9kdZIXKxRoE

7. Negyvennégyen a döntőért
= Szuperinfó - Hódmezővásárhely
2015. november 30.
Hétfőn és kedden rendezik a BFMK amatőr művészeti fesztiváljának selejtezőit.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/negyvennegyen-a-dontoert/2963674

8. Negyvennégyen a döntőért
= Hajdú Online
2015. november 30.
Hétfőn és kedden rendezik a BFMK amatőr művészeti fesztiváljának selejtezőit.
http://www.haon.hu/negyvennegyen-a-dontoert/2963674

9. Negyvennégyen a döntőért
= Vásárhelyi Televízió

2015. november 30.
Közel félszáz művészeti produkcióval jelentkeztek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ amatőr
művészeti fesztiváljára, melynek első selejtezőjét november 30-én, hétfőn 15 órai kezdettel rendezik
meg a hódmezővásárhelyi kúltúrközpont színháztermében.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=7685

10. Háromszázan a harmincadikon
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2015. november 30.
Immáron a 30. Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivált rendezik meg Hódmezővásárhelyen, a
Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A selejtezők első napján jártunk ott.
http://promenad.hu/cikk/haromszazan-a-harmincadikon-160739

11. Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál döntősei
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2015. december 1.
Kialakult 30. Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál döntőseinek a névsora. Nem lesz könnyű a zsűri
dolga, elég ha csak a tánc kategóriát nézzük, hiszen modern balett szóló, néptánc, hastánc is lesz a
döntőn.
http://www.vasarhelyihirek.hu/kistersegi_amator_muveszeti_fesztival_dontosei

12. Ők a döntősök
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2015. december 2.
Kialakult a 30. Jubileumi Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál döntős mezőnye.
http://www.vasarhely24.hu/cikk/vasarhely/7145/ok_a_dontosok

13. Amatőr művészeti fesztivál döntő
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2015. december 12.
Huszonhárman a BFMK színpadán.
http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-fesztival-donto-161122

14. Amatőr Művészeti döntő
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2015. december 12.
Harmincadjára szervezték meg Hódmezővásárhelyen a Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivált. A
jubileumi rendezvény döntőjét pedig szombaton tartották a Bessenyei Ferenc Művelődési
Központban.
http://promenad.hu/cikk/amator-muveszeti-donto-eredmenyekkel-161152

15. Véget ért a 30. Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál
= Vásárhelyi Televízió
2015. december 14.
Az Árendás és a Százszorszép Néptáncegyüttes, valamint Szabó Kornél bizonyultak a
legtehetségesebbnek az idei Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztiválon. Összesen 45 produkcióban
közel 300 fellépőt láthatott a közönség a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színpadán, közülük
két elődöntőn és a hétvégén megrendezett döntőn választotta ki a legjobbakat a zsűri.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=7797
https://youtu.be/fO-wuWoAbNU

16. Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál 2015
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2015. december 14.
Hódmezővásárhelyen három évtized óta minden évben megrendezik Kistérségi Amatőr Művészeti
Fesztivált. Az időközben Vásárhely vonzáskörzetét is „mozgósító” Ki? Mit? Tud? kerek évfordulója azt
is jelzi, továbbra is van igény az ilyen fesztiválokra. Ezt a számok is jelzik: idén is közel háromszázan
jelentkeztek.
http://www.vasarhelyihirek.hu/kistersegi_amator_muveszeti_fesztival_2015

