
Szakmai beszámoló az „50 éves a zeneiskola” című kiállítás pályázatához

Pályázati azonosító: 204106/2165

A kiállítást a Viski Károly Múzeum földszinti folyosóján rendeztük meg, 5 db
kombinált (felső és alsó tag) és 5 db fekvő vitrin állt rendelkezésünkre. A bejárattal szemben a
falon a kiállítást megnyitó szöveget helyeztük el. A vitrinekkel szemben lévő szabad
falfelületen képeket tudtunk elhelyezni, szemléltető táblaképeket és térképeket. A teremőri
pultba beépített lejátszón keresztül a zeneiskola által biztosított zenei anyagot tudtunk a
folyosón kihangosítani. A kiállítást 2015. szeptember 15-én nyitottuk meg a kalocsai Liszt
Ferenc Zeneiskola alapításának 50 évfordulójára, a kiállítás 1 évig fog állni. A kiállítás
anyagára építve, szorosan együttműködve a zeneiskolával és a kalocsai iskolákkal,
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk.

A kiállítást a következő témák köré építettük fel:

Zenei kultúra Kalocsán a XIX. században és a XX. század elején(1-2. vitrin)

A kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50 éve (3-4. vitrin)

A névadó Liszt Ferenc és Kalocsa (5. vitrin)

A Szendrei Alapítvány (9. vitrin)

A jelen (10. vitrin)

A kiállítás megnyitója kapcsolódott a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz.
A kiállítás megnyitója egybeesett a zeneiskola tanévnyitó koncertjével, valamint
megünneplésre került az 50 éves évforduló is. A rendezvényt Fehérvári István, a kalocsai
Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója köszöntötte, a kiállítást Dr. Bálint József polgármester
nyitotta meg. Ünnepi koncertet adtak az iskola volt növendékei: Lakatos Péter (zongora),
Lakatos György (fagott), Lakatos Ágnes (ének), Újváriné illés Mária (zongora).

A zeneiskola tanulói több alkalommal jártak a múzeumban és Romsics Imre
múzeumigazgató tárlatvezetésével múzeumi órát tartottak a helyszínen.

A pályázatban igényelt összeghez képest annak 1/3-át nyertük el, az így fennmaradó
összegből az alábbi költségeket tudtuk fedezni:

Reklám- és propagandaköltségek keretében a meghívókat tudtuk elkészíttetni,
valamint plakátokat nyomtattunk és egy információs ponyvát készítettünk. Az installációs
költségeket a vitrinek belső kialakítására fordítottuk. Szakmai anyagköltségként kicseréltük a
belső világítást, hablemezt vásároltunk a kiállítás építéséhez.

A kalocsai Liszt Ferenc Zeneiskola nagy múltú, sikeres intézménye a városnak. Több
zenei és táncos szakosztálya nagynevű művészeket adott a városnak, mint például a Lakatos
testvéreket. Kalocsáról és környékéről több száz gyermek tanulhat itt zenét és néptáncot. Az
iskola volt növendékei szívesen járnak vissza az intézménybe, mely magas színvonalú
oktatást biztosít az ide járó, tanulni vágyó fiataloknak.
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