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KULTURÁLIS PROGRAMOK SOKSZÍNŰSÍTÉSE – ÖTLETBÖRZE AZ EKF PÁLYÁZAT
KAPCSÁN
Kulturális programok sokszínűsítése címmel, műhelymunkával telt a délután a Pető� Kultúrtérben. Az eseményre abból a célból került sor, hogy a résztvevők
különböző szempontok mentén, moderált csoportmunka keretében fogalmazzanak meg alternatív ötleteket, javaslatokat, ami hozzájárulhat az Európa Kulturális
Fővárosa programkínálat színesítéséhez.

  SZEKESFEHERVAR.HU (MAILTO:FEHERVAR@FEHERVAR.HU)    MOLNÁR ARTÚR

Négy külső szakértő is részt vett kedden abban a műhelymunkában, amely segít Székesfehérvárnak az Európa Kulturális Fővárosa pályázatra való felkészülésben. A
szakértők Olaszországból és Romániából érkeztek. Az Olaszországból érkező szakértők - Matera városa révén, amely 2019-ben lesz Európa Kulturális Fővárosa – már
elnyerték a címet, így fontos tapasztalatokat oszthattak meg azzal kapcsolatban, hogy melyek a legfontosabb szempontok a sikeres pályázathoz.
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A rendezvényen elsőként Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója beszélt a „kulturális programok sokszínűsítése”
projektről, majd Székesfehérvár alpolgármestere, Brájer Éva mutatta be Székesfehérvár kulturális életét és a város kulturális stratégiáját, terveit. Székesfehérvár
alpolgármestere szólt a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázatról is, amelynek keretében Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy városa nyerheti el a
címet. Kiemelte, hogy Székesfehérvár számára az EKF-projekt nem cél, hanem eszköz egy olyan közösség szervezésére, amely erősebb lesz és egységesebben tud
kiállni értékei mellett.  

Brájer Éva alpolgármester szólt arról is, hogy a pályázat beadása előtt a fehérváriak szavazhattak több fórumon és a véleményt mondók 93 százaléka támogatta a
pályázaton való indulást. Kiemelte, hogy a pályázati program azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár a gazdasági erejéhez és történelmi rangjához méltó szellemi
központtá váljon és ezáltal még inkább pezsgő kulturális életet biztosítson a város és a megye lakóinak.

 civil (/cimkek/civil),   EKF (/cimkek/ekf),   turizmus (/cimkek/turizmus)

Kulturális programok sokszínűsítése a Pető� Kultúrtanszéken 

KULTÚRA ÖSSZES 

 (/tortenelmi-jelentosegu-koncertek-zsolnan-jart-a-
vox-mirabilis-kamarakorus)

 (/nagy-bendeguz-a-kerekesszekes-vilagjaro-cimu-konyvet-dedikalja-
fehervaron)

 (/adventi-koncertet-ad-az-alba-regia-vegyeskar-a-szarazreti-templomban-vasarnap)

 (/revesz-lajos-baptista-lelkesz-lesz-a-hetfo-esti-vendeg-a-kiralykut-emlekhazban)

TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ KONCERTEK - ZSOLNÁN JÁRT A VOX...
Különleges hangverseny sorozatra kapott megívást a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus: Zsolnán, Székesfehérváron...

 2017.12.06.

NAGY BENDEGÚZ A KEREKESSZÉKES VILÁGJÁRÓ CÍMŰ KÖNYVÉT DEDIKÁLJA FEHÉRVÁRON

 2017.12.06.

ADVENTI KONCERTET AD AZ ALBA REGIA VEGYESKAR A SZÁRAZRÉTI TEMPLOMBAN

 2017.12.05.

RÉVÉSZ LAJOS BAPTISTA LELKÉSZ LESZ A HÉTFŐ ESTI VENDÉG A KIRÁLYKÚT...

 2017.12.05.



KIÁLLÍTÁS GYERMEKMUNKÁKBÓL
A városi táborokban készült gyermekmunkákból nyitottak kiállítást a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A...

 2017.12.05.


SZÉKELYFONÓ ELŐADÁS

 2017.12.04.
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