MEGHÍVÓ
FLASCHMOB MOSONMAGYARÓVÁRON
PROJEKTAZONOSÍTÓ: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01478
A „Közösségi akciók – A kulturális múlt, jelen és jövő megismertetése programokon és közösségteremtő
rendezvényeken keresztül” című és TOP-7.1.1-16-H-006-2 kódszámú program keretein belül idei évben
megrendezésre kerül a „Flaschmob Mosonmagyaróváron” című és TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01478
számú táncos projekt a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület szervezésében és az Európai Unió és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásában.
Az év elején bekövetkezett járványhelyzet több kihívást okozott a projekt során, de a szervező csapat
rugalmassága és művészi kreativitásának köszönhetően új utakat találtak a projekt megvalósításához. A
flashmob és a táncprodukció ezáltal más formát öltött, így ismét kapcsolatot tudtak teremteni a művészet
és az emberek között.
A produkcióban résztvevő egyesületek - név szerint EnLair tánccsoport, Szenior Örömtánc, Haller Sport és
Majorette Egyesület, Hedonizm Crew, Flex-Dance tánccsoport, FlexArt Dance, Zumba Bettivel, Zumba
Sárával, HUNGARYthmic SE, Pulzus TSE, Okay Dance és Royal Kolibri TSE - egy rövid táncos videón
keresztül mutatkoztak be a projektbemutató elején. A videó a járványhelyzet során a Flesch Kulturális
Központ facebook oldalán került bemutatásra 2020. június 15.-én. Az online flaschmob egyrészt
beharangozta az augusztus 20-ai táncos műsort, másrészt a táncosok által bemutatásra került
Mosonmagyaróvár és térsége (Szigetköz, parkok, egyetem, belvárosi és történelmi épületek), továbbá ez
a videó egy kis mozgást, érzést, kultúrát, értéket kívánt közvetíteni a járvány helyzetben. A videó mottója:
„Együtt jobb! Virágoztassuk fel újra városunkat.”
A projekt fő részét a L.É.L.E.K. című táncprodukció képezte, amely 2020. augusztus 20.-án került
bemutatásra a Szent István Napok városi rendezvényen. Helyszínéül a Flesch Kulturális Központ előtt
felállított szabadtéri színpad szolgált.
A projekt utolsó részét alkotja a közösségteremtő rendezvény „kiértékelő” állófogadása. Az állófogadáson
visszatekintünk az elmúlt hónapok közös munkájára, értékeljük a projektet és az eseményen fellépő Várady
Akusztik trió koncertjével megünnepeljük a pályázat sikeres lezárását.
A közösségteremtő rendezvény „kiértékelő” állófogadása 2020. szeptember 29.-én 18:00kor kerül
megrendezésre a Flesch Kulturális Központ Kultúrkertjében.

PROGRAM:
18:00 – 18:15 Megnyitó beszéd, Köszönetnyilvánítás
18:15 – 18:30 Projekt összefoglalása, értékelése
18:30 – 20:00 Várady Akusztik trió

