A SZÓFIA MŰVÉSZETI EGYESÜLET
2018. évi szakmai beszámolója
Az egyesület 2007. óta működik közhasznú alapokon.
Fő feladata: az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának elősegítése főként az euritmia
mozgásművészete által, művészeti előadások szervezése és kivitelezése, művészeti jellegű
közművelődési munka ellátása, önképzések, továbbképzések, koncertszervezés, ünnepi
színházi előadások szervezése.
2018-ban 52 fős társulatunk nagyszínházi bemutatókkal, rövidebb költői estekkel,
táncprodukciókkal, több művészeti ág összekapcsolásával jeleníti meg aktuális darabjait,
amelynek kifejező eszköze az euritmia mozgásművészete. Emellett megjelennek más
társművészeti ágak, mint az élő zene, tánc és a színészet, legújabb darabunkban a bűvészet is,
ami ebben a formában a világon egyedülálló.
A Szófia Művészeti Egyesület tanára és művészeti vezetője Georgine Michaela Kares,
aki több évtizedes németországi munkája és színházi tapasztalatai után, immáron tizenöt éve
sikeresen vezeti a Társulatot.
Vezető euritmia tanár és koreográfus: Georgine Michaela Kares
Euritmia tanár: Harald Kallinger (A)
Külföldi mestertanárok: Uta Diedrichsen (D), Benedikt Zweifel (D), Annemarie Erlich (D)
1. Tavaszi tábor:
2018.03.15-18. Vendégtanár Uta Lisztl.
2. János – napi műsor:
2018. Június 24. Helye: Euritmium – Solymár
3. Nyári Tábor: egy hét
2018. július 30-augusztus 5.
Vendégtanár: Uta Lisztl
Éves rendes közgyűlés
4. ÉVES NAGYSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
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TURNÉ
Darabunk címe: SIGNAL ( A JEL)
BUDAPEST – 2019.10.09 19.00 óra
BÉCS – 2019.10.10 19.00 óra--- Akzent Theatre
STUTTGART – 2019.10.13 17.00 óra---STG Euritmium
GÖPPINGEN – 2019.10.14 17.00 óra

Darabunk címe: a karácsonyi CSILLAG
Előadás: 2019. december 16. 17.00
Előadás helye: Csepeli Munkásotthon színházterme
5. KAMASZTÁBOROK. és színházi előadások:
Tábor 1: ( 13-16 évesek) 2019.06.17- 06.30
Előadás címe: Donna Salvatora – Újpesti Kulturális Központban 06.30
Tábor 2.: ( 9-12 évesek) 2019. 07.03. – 07.07
Előadás címe: Éjjelország legendája
Kmasztábork oktatója, színdarabok rendezője: Balázs Árpád (dramaturg), Szuhanyik Csilla
(dráma és táncpedagógus)
6. BACH EST:
2019. december 2.
Bach zenéit élőzenei koncerten mutattuk be a solymári székhelyünkön, zongorán játszott:
Czingel Sándor

7.TOVÁBBKÉPZÉS:
Eurythmie Festival Wien március 8-9.

8. RENDSZERES PRÓBÁK:
Minden hónapban egy teljes hétvége, reggeltől estig.
Minden pénteken: 8.15-11.00 (Művészcsoport)
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Minden csütörtökön: 18.00-20.30 ( Továbbképzés)
Minden szombat: 8.00-10.00 (Végzősök képzése)
9.SIKERES PÁLYÁZATOK:
Két pályázatot nyert el az egyesület a FILMIRODÁTÓL, egyik egy négy alkalmas
filmelemzés a másik egy filmkészítő tanfolyam tartása kamaszoknak. A filmelemzés egy
Budapest belvárosi RENDEZVÉNYTEREMBEN lett megtartva, a filmkészítő képzés pedig a
solymári Fészek Waldorf Gimnázium 10,11,12 éves tanulóinak. A tanfolyamot a saját
tagjaink tartották Balázs Árpád és Szuhanyik Csilla.
10. KÉPZÉS:
Két fő vesz részt egy filmkészítő képzésen a NEOART Akadémián.

Tízfő vesz rész BÉCSI EURITMIA ISKOLA az EURITMIA KÉPZÉSÉN, hogy euritmia
művészeti diplomát kaphassanak.
Öt fő vett rész a MISZTÉRIUMDRÁMA képzésen májusban a hidegkúti Waldorf Iskolában.

11. Honlap karbantartása
A honlapon az érdeklődők megtudhatják, miben rejlik az euritmia művészete, képeket és
felvételeket láthatnak mind a négy, eddigi színpadi darabunkról. Honlapunkat fejlesztjük,
bővítjük.
www.szofiamuveszet.hu

12. Szervezeti életünk
A közgyűlések során hozza meg az egyesület az aktuális döntéseket és irányszabásokat. Az
egyesület képviselői, elnökség: Gergely Atilla, Lóránt László és Szuhanyik Csilla.
Titkárság: Görbe-Enzsöl Eszter, Labancz Emőke, Ákoshegyi Andi, Szabó Edina, Csáki
Anikó, Lóránt-Lakatos Bea.

13. Gazdálkodás
Az egyesület pénzügyi forrásai főleg az adományokból és a tagdíjakból fakadnak, valamint a
művészeti előadások jegybevételéből. Az elnökség folyamatosan keres további támogatókat,
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valamint rendkívül nagy segítség lenne, ha a jövőben a pénzügyi keretekeinket pályázatokból
is bővíthetnénk.

14. Egyéb tevékenység
Tevékenységünkkel igyekszünk az euritmia mozgásművészetét megismertetni minél
szélesebb körben, két fő (Zsolnai Krisztina, Pálvölgyi Éva) iskolában és óvodában tartott
euritmia foglalkozásokat gyerekeknek. Előadásainkat plakátokon és folyóiratokban is
publikálni kívánjuk, ezért stabil sajtókapcsolatokat építünk ki 2018-ben.

Összegzés
2018. évi tevékenységünk az egyesületi továbbképzésekkel, a színpadra lépésekkel, az
nagyobb taglétszámmal és az aktivitás növekedésével tovább fejlődött.
Tevékenységünk szűkebb és tágabb környezetünk, illetve a társadalom egésze számára
hasznos, mivel értékeket megőrző és értékteremtő szemléletben működünk, olyan korszakban,
amikor nehéz feladat a művészeti értékek megóvása.
Solymár, 2019.05.11

………………………………
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