
Név Pályázó programja - Ráday 32 vállalásai, célkitűzése folytatandó 

tevékenysége 

önkormányzati együttműködés keretében folytatandó munkája 

Jam 

Táncműhely 

Közhasznú 

Kulturális 

Egyesület 

R 32 

A) színházi tevékenység folytatása - partnerei - 

Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színház 

Egyesület, továbbá Formiusz Szinházi 

Egyesület;  

B) Cirkusz-színház, továbbá bűvészszínház 

működtetése - partnerei - Magyar Zsonglőr 

Egyesület, Inspirál Cirkuszközpont. 

C) táncművészeti tevékenység - rendezvények, 

előadások, projektek szervezése.  

D) Családi és felnőtt programok szervezése - 

partner - Pál Feri Alapítvány 

Színházi és egyéb művészeti célú 

produkciók tartása 

Kulturális célra 

kívánni a helyiséget 

- Különböző művészeti ágak részére (színház, zene, tánc…) tér 

biztosítása;  

- perifériára szorult művészeti ágak bevonása (bűvészet, 

cirkuszművészet);  

- a kerületben élők aktív bevonása a kerület kulturális életébe;  

- fiatalok kulturális életének fejlesztése;  

- - időskorúak aktív életéhez programlehetőség biztosítása,  

- - csatlakozás a kerület Kulturális Kerekasztal munkájához, 

Nyílt-Szín 

Művészeti 

és Oktatási 

Egyesület 

R32 

Színházi előadások, közönségtalálkozók, 

Workshopok tartása, filmvetítések, kiállítások 

csoport- kézműves foglalkozások, 

gyermektáborok tartása, könyvkiadás 

Ferencvárosi filmklub működtetése 

különböző korosztályok (felnőtt, 

párkereső, gyermekeknek és 

szülőknek, nyugdíjasoknak)részére ; 

Ferencvárosi kamara színház 

üzemeltetése (színházi előadások, 

irodalmi estek színjátszó kör tartása); 

ferencvárosi kiállító-terem 

működtetése havi rendszerességgel. 

 

Művészeti és 

oktatási 

tevékenység 

folytatása céljából 

pályázik 

Önkormányzat referensével való együttműködés 

Stúdió "K" 

Alapítvány  

R32 

A) színházi előadások: teljes korfát lefedő 

színházi előadások bemutatása, kortárs szerző 

műveiből ősbemutatók tartása;  

B) színházi nevelési, interaktív kísérleti 

előadások tartása; 

 C) egyéb művészeti, szakmai tevékenység 

folytatása, élethosszig tanulás jegyében, 

képzőművészeti műhelyfoglalkozások tartása 

Színházi együttműködések, 

művészeti fesztiválok tartása 

Színházművészeti 

tevékenység 

folytatása 

- Belső-Ferencvárosban művészeti fesztiválok szervezése;  

- profilba vágó civilszervezetekkel való együttműködés;  

- részvétel a Ráday utcára vonatkozó kutatásokban;  

- akadálymentesített; színházi nevelési, drámapedagógiai 

foglalkozások gyermekek és ifjúság részére;  

- zenei, képzőművészeti fejlesztő foglalkozások tartása;  

- élethosszig tartó tanulás-program művészeti eszközökkel;  

- ferencvárosi lakosok részére 10 % kedvezmény minden programra;  

- előzetes egyeztetés alapján önkormányzati rendezvények 

befogadása. 

 

  



 

Név Pályázó programja - Ráday 47 vállalásai, célkitűzése folytatandó 

tevékenysége 

önkormányzati együttműködés keretében folytatandó munkája 

2B 

Művészeti 

Alapítvány 

R47 

A) művészeti edukációs program folytatása a 

kerületben található iskolák bevonásával, 

 B) nemzetközi és hazai csoportos és egyéni 

kiállítások tartása; 

C) különböző Workshopok tartása; 

D) fiatal, pályakezdő iparművészek, mentális 

és fizikai hátránnyal élő magas színvonalú 

design termékek bemutatása 

Magyar és nemzetközi kulturális 

kapcsolatok kiszélesítése 

Képző- és 

iparművészeti 

kiállító helyiség 

céljára kívánja 

használni a 

helyiséget 

- Ferencvárosi tanintézmények részére művészetterápiás foglalkozások 

szervezése, kihelyezett rajzórák tartása a galériában, 

- műhelymunka művészeti edukációs programok tartása; kerületben élő 

képzőművészek bemutatása;  

- a kerületben élő érettségi előtt álló fiatalok számára közösségi 

szolgálat teljesítése 

Nyílt-Szín 

Művészeti 

és Oktatási 

Egyesület 

R47 

Színházi előadások, közönségtalálkozók, 

Workshopok tartása, filmvetítések, kiállítások 

csoport- kézműves foglalkozások, 

gyermektáborok tartása, könyvkiadás 

- Ferencvárosi filmklub működtetése 

különböző korosztályok (felnőtt, 

párkereső, gyermekeknek és 

szülőknek, nyugdíjasoknak) 

részére;  

- Ferencvárosi Kamara-színház 

üzemeltetése (színházi előadások, 

irodalmi estek színjátszó kör 

tartása);  

- ferencvárosi kiállító-terem 

működtetése havi rendszerességgel. 

Művészeti és 

oktatási 

tevékenység 

folytatása céljából 

pályázik 

Önkormányzat referensével való együttműködés 

 


