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BESZÁMOLÓ
CSEH TAMÁS PROGRAM
Jászkerület Nonprofit Kft - Lehel Film-Színház
1. A KONCERTHELYSZÍN RÖVID BEMUTATÁSA

Szerencsés helyzetben vagyunk Jászberényben, mert kulturálisan aktív
népességgel rendelkezünk. Ez egy kicsit tudományoskodónak tünhet egy klub
koncerteket támogató pályázat bevezetőjénél, de ez az állítás egy részben igaz,
másrészben egy önkormányzati nonprofit cég tapasztalatát tükrözi. Az is igaz,
hogy nem mi találtuk ki a klubot, hanem magán kezdeményezésként évekig
működött, csak mi vettük észre, hogy a 4-5 évvel korábban kihunyt dolgot fel lehet
éleszteni, valamint életképessé szerettük volna tenni a 2013-ban felújított FilmSzínház épületét. Erről röviden: Mint sok más kisvárosban válasz Út elé állt a
MOZI, épülete nagyon le volt romolva és a digitális világ is elég messze állt tőle
ezért 2-3 hónapos csúszásokkal vetítette a filmeket, ha egyáltalán tudta. Az
üzemeltető vissza adta az önkormányzatnak, ami válaszút elé állt, vagy
megszünteti ( mint sok más helyen) vagy üzemelteti vagy oda adja a kulturális
cégének üzemeltetésre. De ez csak akkor működik, ha megfelelő forrás áll a
felújításra és a digitális berendezésekre. Egy olyan koncepciót tettünk le az
önkormányzat asztalára, ami egy kultúrális és gazdasági modellként 4 funkciót
működtetne az épületben, 1., art mozi, 2., befogadó színház, 3., zenei klub., 4.,
képzőművészeti kiállító tér. Nem kis szerencsével sikerült megvalósítani és az
önkormányzat 130 millió Ft-os valamint az minisztérium és az NKA eszköz
támogatásával további 20 milliós eszköz fejlesztéssel 2013 október 17-én kinyitott
az épület. Mi természetesen minden funkciót kihasználtunk, már a nyitáskor és
azóta is folyamatosan működtetjük. Egy év alatt több mint 60.000 ember látogatott
el hozzánk ( 26.000 fős kisvárosról van szó!!!) és váltott jegyet valamelyik
rendezvényünkre. (Az átadó utáni lendületben az önkormányzat támogatta egy új
kis terem is megvalósulást, így az art feltételeknek és a nézői igényeknek jobban
meg tudunk felelni.) Visszatérve a klubhoz a korábbi JazzBerény rendezvényeink
alkalmával több ember is jelezte azt az igényt, hogy többször is ellátogatnának
ilyen koncertekre és milyen jó volt a régi szép időkben... Ebből kiderült, hogy a
kétezres évek közepén működött egy magánkezdeményezésű, önszerveződő
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zenei klub, ahol elsősorban jazz és blues együtteseket hívtak meg, de sajnos a
hely mérete miatt valamint az emelkedőtisztelet díjak miatt, olyan nagyra kellett
emelni a belépők árát, hogy 3-4 év alatt elhalt a kezdeményezés. Mi 2013-ban
megkerestük a törzsközönséget: mi lenne ha Újra élesztenénk a klubot?, a válasz
igen volt, ekkora készült el a mozi épületet és alakult meg a B. Part Cafe klub,
ugyanis a mozi a holt Zagyva bal partján található. 2013. Október közepe óta
kétheti 1 rendszerességgel pénteken esténként 21:00-tál kinyit a klub és élő
zenével szolgál a közönségünknek, akik úgy érezzük meghálálják ezt mert szinte
minden koncertünk teitházas. Zenei válogatásunkra jellemző, hogy a jazz, blues
és a rock területéről válogatunk, a 30-as 40-es korosztályt kiszolgálva és
becsalogatva a fiatalokat is, aki szeretik az igényes zenét. Amennyiben az
előzetes igények azt mutatják, hogy nem férnénk el a klub térben, módunk van a
mozi 300 férőhelyes termét is igénybe venni, mint ez a képekből is látható volt rá
példa.

(képek:

http://www.jasznaplo.hu/galeria/koncert-2013

;

http://www.jasznaplo.hu/galeria/koncert-2014

;

http://www.jasznaplo.hu/galeria/koncert-2015

;

http://www.jasznaplo.hu/galeria/koncert-2016
https://www.jasznaplo.hu/galeria/koncert-2017 )
Szerintünk a kiállítások mindig jó hátteret adnak a zenének és öltöztetik a klubot.
A Cseh Tamás Program keretében megvalósult koncertidőszakban, és az azt
megelőző klub koncert sorozatok alatt kialakult egy erős, 80-100 fős törzsgárda.
Ők azok akik minden héten jelen vannak a koncerteken, igénylik és kérik a
minőségi zenei produkciókat.

A

pályázat

lehetőséget ad előzenakarok

meghívására valamint a klub biztonságos működésére, mert ugyan teltházasak
vagyunk, de a jegyárak emelése lenne szükséges a tisztelet díjak kifizetésére, ami
szerintünk ismét közönség vesztést okozna és arra a sorsra jutnánk mint
klubelődünk. Reméljük pályázatunk sikeres lesz és ezzel továbbra is
gazdagíthatjuk az élő zene világát Jászberényben.
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2. A 2016/2017-ES ÉVADBAN MEGVALÓSULT KONCERTEK ISMERTETÉSE, FIZETŐ
NÉZŐSZÁM

Előadó
Jambalaya
LAJKÓ FÉLIX koncert
Message to Hendrix
GRUNTING PICS
BLAHALOUISIANA

Dátum
Néző
2016.09.30
18
2016.10.07
108
2016.10.14
103
2016.11.11
59
2016.11.25
21

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR Adventi
hangversenye
BRAINDOGS

2016.12.04
2016.12.06

74
179

2016.12.11

262

2016.12.18
2017.01.08
2017.01.13
2017.01.26
2017.01.27
2017.02.18
2017.02.24
2017.03.10
2017.03.24
2017.03.25
2017.04.11
2017.04.14
2017.05.01
2017.05.05

292
195
46
293
60
57
103
98
24
32
24
70
23
25

2017.05.12
2017.06.08
2017.06.15
2017.06.16
2017.06.17

48
26
24
21
23

MÜLLER PÉTER SZIÁMI AndFriends koncert 2017.06.18
ÖSSZESEN

20
2328

Szekeres Adrien és zenekara karácsonyi
koncertje
ALMA Együttes interaktív
gyermekkoncertje
JÁSZOK - ZENEI ÚJÉVI KONCERT
Voodoo Papa &amp; Louisiana Double
ÚJÉVI OPERETTGÁLA
PÓTSZILVESZTER
Szentivánéji álom
IVAN AND THE PARAZOL
RIPOFF RASKOLNIKOV &amp; SIR OLIVER
Frozen Steak&amp;Salty Dog
NEMZETI KINCSEK
MISZTRÁL koncert
MUDDY SHOES W. PINTÉR PETRA
Sonny and kis wild cows
Klasszikusok könnyedén
ED PHILIPS AND THE MEMPHIS PATROL
lemezbemutató koncert
KÁVÉSZÜNET ZENEKAR koncertje
Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncert
Ferenczi György és a Rackajam
Diggieman koncert

3. A PÁLYÁZÓ KOMMUNIKÁCIÓS, PROMÓCIÓS GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA
(PARTNEREK, MÉDIUMOK, HIRDETÉSI FELÜLETEK, KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS STB.)

Jászkerület Nonprofit Kft több úton kommunikálja programjait. Hagyományosan
minden program a település (Jászberény) és más településeken is plakátozással
kerül hirdetésre, a település több pontján. Továbbá ugyan ezt a célt szolgálják a
molinólk is. Elektronikus úton minden programunk híretésre kerül a weblapunkon
(www.iaszberenyiprociramok.

hu)
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és

facebook

oldalunkon

(www.facebook.hu/jaszberenyiprogramok) is. Ezen túl elektronikus hírlevél
formába kerül kiküldésre a regisztrált (több mint 5000) érdeklődőknek. De jelentős
propaganda forrás a szájhagyomány útján való terjesztés a kialakult törzsgárda
körében is. Partner médiumok mint a Jászkürt helyi újság, egyéb újságok, a Trió
Rádió, a Trió TV mind beszámolnak az eseményekről a koncerteket követően. Az
események előkészítése során minőségi és látványos plakátokat igyekszünk
készíteni a koncertek beharangozásához, facebook oldalunkon minden közelgő
eseményről folyamatos tájékoztatást kapnak a tisztelt érdeklődők: klippek,
beszélgetések, interjúk formájában. Kommunikációban segítséget nyújt részünkre
a Boom Média Kft is, akik a plakátok, szórólapok, molinók készítésében,
szórásában partnerek elsősorban. Cégünk Jászberény településen több köztéri
hírdetési felülettel rendelkezik.

Kelt: Jászberény 2017. év 08. hó 16. nap

Tóth József
ügyvezető
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Fotók
(Ízelítő a koncertekből)
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