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Marcali Város Önkormányzata – Oktatási és Közművelődési Bizottság
8700 Marcali Rákóczi u. 11.
Támogatott:
Marcali Városi Kulturális Központ
8700 Marcali Múzeum köz 5.
(képviselő Vigmondné Szalai Erika igazgató
Email: vigmond.erika@gmail.com
Telefon: 85/510-449
Támogatott projekt:
A nőiesség művészete – a nőiség kultúrájának megismertetése
A program felelőse: Zsirai Tibor
A rendezvény helye és ideje:
Kulturális Korzó 2014. október 11.
Szakmai beszámoló
A nők esélyegyenlőségét, a női értékek fontosságát hangsúlyozva választotta ki a Kulturális
Központ azt a legújabb, kifejezetten nőknek szóló mozgáskultúrát tanító workshopot, ami
elismert szakértő – Pirner Alma vezetésével segítette a hölgyeket a burlesque műfaj
sajátosságait felhasználva.
A burlesque egy tánc, egyéni stílus, és
egyben életérzés is. A burlesque táncosnő
kifinomult
mozdulataival
és
bájos
mimikájával mindenkit elbűvöl. Előadását a
humor és az erotika egyaránt belengi. Pirner
Alma, a Dollhouse táncstúdió alapítója és
tulajdonosa a Marcaliban tartott tanfolyamon
a műfaj sajátosságairól beszélt elsőként a
közönségnek, s hogyan lehet a burlesqe
életérzés apró darabkáit becsempészni a
mindennapokba.

A rúdtánc-világbajnok vetítéssel egybekötött előadásán, az elmúlt századok női bálványairól
is szólt a nőiség, nőiesség, a tánc és mozgás
jótékony hatásainak keretében. Az interaktív
beszélgetés végén egy Marilyn Monroe showval zárta előadását.

A közös beszélgetést követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílt csoportos, illetve
négyszemközti konzultációra is a táncosnővel.
A workshopon ötvenen vettek részt. Pirner Alma saját facebook oldalán is elismerően
nyilatkozott a marcali kezdeményezésről.
”A Marcali Kulturális Korzó felkérésének tettem eleget, ahol előadást tartottam Nőiség,
Nőiesség és Tánc témakörében, majd végül egy Marilyn Monroe showal zártam!
Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek! A Központ igazgatónőjének külön köszönet,
hogy fontosnak érzett egy ilyen programot a helyi Nőknek! Pirner Alma.”

Pénzügyi beszámoló:
Pályázatban igényelt támogatás összege: 120.000 Ft.
Megítélt támogatás:
80.000 Ft.
A Marcali Városi Kulturális Központ tekintettel a támogatásként megítélt alacsonyabb
összegre, a felmerülő többletköltséget önerőből finanszírozta.
Közművelődési pályázat terhére felhasznált költségek:
Pirner Alma előadói díj: 80.000,- Ft.
Összesen
80.000,- Ft.
Önköltségek:
Pirner Alma előadói díj kiegészítés: 66.680,-Ft.
Összesen:
66.680,-Ft.
Marketing:
1. Plakátok, meghívók
20 db. A meghívókat és a plakátokat a Kulturális Központ saját maga készítette.
2. Média megjelenés:
Az előadás felnőtt tartama miatt és Pirner Almával kötött megállapodás szerint csak
korlátozott média megjelenésre volt lehetőség.
- Marcali Városi Kulturális Központ honlapja (www.muvhaz-marcali.hu) kulturális hírek:
2014.10.12. Nőiesség művészete címmel
- Piacrádió program-előzetes: 2014. 10. 03.
2014. 09. 26.
- Somogyi Hírlap: kép aláírás 2014. 10. 25. szám 4. o. A nőiesség művészete címmel
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