EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Művészetközvetítő és Zenei Intézet

Zenei művészetközvetítés hazai és határon túli cégek,
intézmények számára: fiatal zeneművészek
menedzsmentközpontjának kiépítése
Kulcsszavak: zenei művészetközvetítés, céges program szervezése, határokon átívelő
együttműködés, zenei menedzsment
Kutatási koncepció: A Művészetközvetítő és Zenei Intézet szolgáltatásának célja olyan
zeneimenedzsment-központot létrehozása, amely hallgatói tevékenységen alapul, s amely
tevékenységet (például bemutatkozó koncertek szervezését fiatal művészek számára)
megfelelő céges / intézményi szponzoráció biztosíthatja, a részükre nyújtott kulturális
programszervezés ellenértékeként. A szolgáltatás történhet az Intézet kamaratermének
biztosításával, illetve a művészek adott helyszínre közvetítésével.
Kutatási szolgáltatások: 2020 őszén 3. évét kezdi meg a zenekultúra szak, 50-nél több
hallgatóval. Sikerként könyvelhetjük el, hogy kezdő évfolyamunkból, még az alapszakos
diploma megszerzése előtt, 3 hallgatónk is nívós szakmai helyen tudott elhelyezkedni. A
magas létszámú hallgatói bázissal kulturális programokat tervezhetünk, koncerteket
szervezhetünk hazai és határon túli cégek, intézmények számára, továbbá hosszabb távú,
szponzorált menedzseri tevékenységet is megalapozhatunk.
Rendelkezésre álló infrastruktúra: A szolgáltatáshoz alapvetően szükséges művészeti
(például a helyszínként szolgáló kamaraterem, valamint zongora, kórusdobogó, stb.),
illetve számítástechnikai eszközök (például hangosításhoz és felvételkészítéshez)
rendelkezésre állnak. Immateriális javakként tekinthetők a hallgatói kórusok, továbbá a
szólisták kamarazenei együttesek, akik a szolgáltatásokat teljesíteni tudják.
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Kulturális és zenei ipar.
Kutatók: Bodnár Gábor, egyetemi tanár, intézetigazgató; Czakó Dóra, tanársegéd;
Szilágyiné Hegedűs Éva, művésztanár.
Kapcsolat:
ELTE
Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6747
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Czakó Dóra
ELTE BTK
Művészetközvetítő és Zenei Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
czako.dora@btk.elte.hu
+36 20 491 78 42

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Művészetközvetítő és Zenei Intézet
A szolgáltatáshoz köthető releváns publikációk:
- Bodnár Gábor: Zene, dráma, dharma és drachma – avagy mikor zengi be művészeti
élet az iskolát? In: Novák Géza Máté (szerk.) Részvétel és együttműködés a
művészetpedagógiában. Fókuszban: a dráma- és színházpedagógia. Budapest: ELTE
BGGyK, 2019, 23–28.
- Czakó Dóra: Együttműködés a kreativitás fejlesztésében és a tehetséggondozásban.
In: Bodnár Gábor – Szentgyörgyi Rudolf (szerk.). Szakpedagógiai körkép III.
Művészetpedagógiai tanulmányok. Budapest: ELTE, 2015, 24–36.
A szolgáltatáshoz köthető releváns projektek:
- Budapesti Nyári Fesztivál (gyakornoki projekt)
- Duna karnevál (gyakornoki projekt);
- ELTE Művészetpedagógiai Konferencia (szervezés és lebonyolítás)
- KÓTA – országos kórusverseny és konferencia szervezése / lebonyolítása
- Szabadtér.hu (gyakornoki projekt)
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