A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010-ES ÉVRŐL
A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta,
2011. március 4-én.
1. Tartalmi beszámoló az Egyesület
legfontosabb események, döntések

2010.

évi

munkájáról

–

A Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület alakulásakor
olyan kreatív közösség létrehozását tűzte ki célul, mely a
kortárs művészeti ágak képviselőivel dolgozik együtt, segíti
az alkotók munkáját. Az alapítás óta eltelt időszak eseményei
azt mutatják, hogy az Egyesület tevékenysége valós igények
kielégítését szolgálja, s további tevékenységekkel bővítettük
szolgáltatásaink körét.
- Az előző évek munkáját folytatva aktív szerepet vállaltunk
civil
szervetek
részére
pályázatírásban,
pályázati
tanácsadásban. (pl. JAM Táncműhely Egyesület) A 2010-es évben
4 társulat működési támogatásának teljes körű lebonyolítását
végeztük, infrastrukturális hátteret nyújtva nekik. Ezen túl
közel 30 művészeti és kulturális pályázat megvalósulását
támogattuk szervezetünkkel és munkánkkal, melynek segítségével
kb. 10 művészeti bemutató, számos tanulmányút, kísérleti
szakmai együttműködés valósult meg.
A
kialakult
igényekhez
alkalmazkodva
az
azt
igénylő
partnerszervezeteknek,
művészeknek
rendszeres
pályázatfigyelést
végzünk.
Az
érintett
művészek
száma
nagyságrendileg 50 fő. Az elkészült produkciókat pedig több
ezer néző tekintheti meg.
Egyesületünk a 2010-es évben 14 aktív tagot számlált. A Katlan
Csoport tevékenysége, szervezett programjai által több százan
kerülhettek kapcsolatba a kortárs tánccal, a performance
színházzal, fotóművészettel.

- Tihanyi Anna: Hommage à Lichtenstein c. fotókiállításának
megnyitóját egyesületünk szervezte 2010 februárjában a Merlin
Színházban. Tihanyi Anna kortárs fotósorozata keretében Roy
Lichtenstein amerikai pop-art művésznek állított emléket. A
sorozat a festő 1960-as években készült képeinek parafrázisa,
újragondolása. A megnyitó ünnepség is hangsúlyozta a realitás
és a fikció közötti vékony határvonalat. A kiállitást Brezina
Zoltán fotóművész és Pater Sparrow filmrendező nyitotta meg, a
Katlan Csoport Kulturális Egyesület szervezésében pedig mozgás
performance-szal egészült ki a program. Az 1960-as évek
amerikai ruháiba öltözött 'hostess' lányok, kortárs táncosok,
és az élőzenei aláfestés a helyszínen keltik életre a képek
milliőjét. A megnyitó Pater Sparrow zenei válogatásával
zárult.
- Urbitális Majális 2010. május
Tavaly harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Urbitális
Majális, melynek főszervezője Egyesületünk volt. Az egységes
koncepció kialakítása után a koordinátori, projektmenedzsment,
gyártási és kommunikációs feladatokat láttunk el.
Az egy hónapos, májusban zajló budapesti rendezvénysorozat
interaktív programokat kínált, új szemléletű várospercepciót,
városi
életmódokat
mutatott
be,
információt,
tudást
közvetített, illetve mindezek által egy új, a város szövetére
érzékeny és ennek formálására nyitott közösséget, civil
hálózatot „nevelt ki”.
Az URBITÁLIS célja, hogy aktivitásra
serkentse a várost szerető civileket és csoportokat, közös
gondolkozást indítson el, és elősegítse a hosszabb távú
együttműködést, célba ért. A programsorozatba - pályázat útján
- civil szervezetek és aktív városhasználók által szervezett
események kerültek be, amelyek számára versenyt írtunk ki. Az
egy hónap alatt több, mint 100 eseményt tartottunk, saját
szervezésű megnyitóeseménnyel, a Szimpla kertben, és a
"Romkocsmák
éjszakája"
elnevezésű
szintén
általunk
megvalósított záróeseménnyel, melyben a belváros 7 romkocsmája
vett
részt
egy
közös
játékban.
A
helyszínek
között
riksajáratokat indítottunk, népszerűsítve a környezettudatos
létformát.
Az egy hónap alatt zajló eseménysorozatnak közel 50 ezer
nézője volt.
- Futurbia 2010. szeptembertől decemberig
A program 2007 tavaszán indult azzal a céllal, hogy a
Budapesten élők és dolgozók, azaz a városhasználók bevonásával
készüljön el a Főváros hosszú távú fejlesztési stratégiája.
Most ősszel a "FUTURBIA 2010 - Urbanisztikai Hetek" program
társadalmi szekcióját Egyesületünk szervezte és bonyolította
három témakörben.

1. DUNA
„Én
és
a
Duna”
címmel
országos
gyermekrajzpályázatot
hirdettünk, melyre az ország minden csücskéből, több mint 1300
rajz érkezett.
A legjobb 24 rajz készítőjét egy közös alkotásra hívtuk meg, s
műveikből naptárat készítettünk.
2. „Kreatív város - Én és Budapest”
Animációs filmpályázatot hirdettünk, melynek alapgondolata,
hogy egy város sokszínűsége a helyiek ötleteiből, tehetségéből
ered.
Egy város nem attól kreatív, mert azt mondják róla, hanem
azért, mert azzá teszik. Egy város sokszínűsége a helyiek
ötleteiből, tehetségéből ered. Egy kreatív város léte azon is
múlik, hogy a város szervezői és tervezői észre veszik e és
használják-e ezt a sokszínűséget.
Budapest mindig is világhírű volt a kreativitásáról, a színes
szürkeállományáról.
Ennek
ad
most
keretet
a
formálódó
metropolisztérség, a 3,5 millió lakosú Budapest Kreatív
Metropolisz. És e rengeteg kreatív elme most megmutatkozhat az
animációs filmpályázatunk során.
"Most
mutasd
meg
TE,
hogy
mennyit
teszel
a
Kreatív
Budapesthez!"
A pályázatra 18 animáció érkezett, a vetítés és a díjátadó
december 8-án a Vörösmarty moziban volt.
3. "Én és a Metropoly" címmel kisfilmpályázatot hirdettünk.
Budapest már most több, mint amennyit gondolunk róla. Budapest
már most tovább tart, mint azt a helységnévtábla mutatja.
Budapest felnőtt, Budapest metropolisszá vált. És vele együtt
mi is változunk és növünk fel. De mindenkinek mégis mást
jelent a metropolisz-érzés, mást jelent, mást ad Budapest 3,5
milliós
vonzáskörzete,
a
metropolisz
térség.
A
metropolizálódásra, városi régióvá válásra külföldön számtalan
példa van, Budapest az elmúlt 20 évben lépett e pályára. Új
helyzet van, újra helyzet van.
"Neked mit jelent Budapesten vagy környékén élni, mit jelent
Budapesten vagy környékén dolgozni, és mit jelent Budapesten
vagy környékén szórakozni? Neked mit jelent része lenni a
Budapest Metropolisz térségnek? Miért szereted a helyet, ahol
laksz, a helyet, ahol dolgozol és a helyet, ahol szabad vagy?
Milyen a TE NagyVárosÉrzésed?"
A pályázatra 25 kisfilm érkezett, a vetítés és a díjátadó
december 8-án a Vörösmarty moziban volt.
A
beérkezett
kisfilmeket
közzétettük
az
indavideo.hu
weboldalon, ahol több ezren nézték meg a filmeket, a duna
témában érkezett rajzokat pedig online kiállítás keretében
publikáltuk a nagyközönségnek.

Tevékenységünk során a következő szervezetekkel rendszeres az
együttműködésünk:
Művészeti, kulturális projektekben együttműködünk: Instant
Kultkocsma, TÁP Színház, Esze Tamás Gyermekotthon, ClubEra
Zenekar, Meridián 42 Színház és Filmműhely, Fehér Ferenc,
Finita La Commedia, Gold Bea, Réti Anna, Mészöly Andrea,
Lakmusz Csoport, Kasimise Műhely, Búvárkör, JAM Táncműhely,
Dányi Viktória, Arany Virág, Kovács Kata, stb.
Promóciós
területen:
Pesti
Est
Kft.,
FidelioSúgó,
www.szinhaz.hu, Magyar Narancs és számos Kulturális hírportál

2.

Számviteli beszámoló

Az I. sz. mellékletben található.
3. Központi
költségvetési
szervtől,
elkülönített
állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Támogatás
megnevezése
Nemzeti
Civil
Alaprogram
Összesen:

Támogatás
célja
Működési
támogatás

Előző
év
200.00
0

Tárgyév
200.000

Eltérés
Ftban
0.0

Eltérés
%ban
0%

200.00
0

200.000

0.0

0%

4. A költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet az NCA támogatási rendszeréből kapott támogatást a
következő területeken használta fel:
Nemzeti
Civil
Alapprogram
Kommunikációs
ktg
és
posta
Könyvelés
Honlap
fenntartás
költségei
Nyomtatvány irodaszer
Egyéb
anyagjellegű
szolg.

Ft
66.000
70.000
1
7.375
31.070
16.000
200.445

5. Cél szerinti juttatások
A szervezet az alapszabályban rögzített tevékenységi körében,
a szöveges beszámolóban részletezett módon végezte a sajtóval
való kapcsolattartást, művek és alkotók népszerűsítését.
Juttatás
megnevezés
e
Pénzbeli
támogatás:
Pénzbeli
támogatás:
Nem
pénzbeli
támogatás:
Összesen:

Előző év

Tárgyév

Eltérés
Ftban +

0

0

0
0
0
0

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
juttatások mértéke, ill. összege
A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
7. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Megnevezés
Saját tőke ∑
Jegyzett
tőke
Tőkeváltozás
Lekötött
tartalék
Értékelési
tartalék
Tárgyévi
eredmény
Mérleg
szerinti
eredmény

Eltéré
s %ban

Előző
év
9.000
0

Tárgyév
335.000
0

Változás
Ft
326.000
0

Változás
%
+ 362%
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

325.000

316.000

+351%

nyújtott

I.sz. melléklet
A csatolt dokumentum szerinti mérleg és számviteli beszámoló
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