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18. Alkotótábor fesztivál
2021. 06. 30- 2021. 07. 05.
3045 Bér Virágos puszta 1.
1000 Fő

14 fő munkavállaló és önkéntes, 65 fellépő

A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult
program leírása, eredményessége, szakmai hatásai:
Rövid beszámoló:
2021-ben 18. alkalommal szerveztük meg az Alkotótábor rendezvényt. A
járvánnyal sújtott években különösen nagy felelősség rendezvényeket
szervezni, ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a fesztivál az előzetes
terveknek, elképzeléseknek megfelelően valósult meg. A nehezített
körülmények mellett a szakmai programot, a kulturális tartalmakat szinte
hiánytalanul sikerült beépítenünk, amelyre a közönség részéről is megvolt az
érdeklődés.
Részletes beszámoló:
2021. június végére a járványhullám csökkenő tendenciát mutatott, így a
rendezvények komoly korlátozásokkal, de zöld utat kaptak. Mind a beltéri,
mind a szabadtéri rendezvények esetében csak védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendégeket engedhettek be a szervezők. A jogszabályoknak
maximálisan megfelelve igyekeztünk a 18. Alkotótábort megszervezni és
lebonyolítani. A vendégek ellenőrzése és beengedése az előírt és helyzetnek
megfelelő szabályozás szerint történt, a hatóságokkal való részletes
egyeztetést követően. Elmondható, hogy az előző évhez képest mind
létszámban, mind programkínálat tekintetében fejlődtünk, ugyanakkor a
járványhelyzet számos területen visszalépést eredményezett a korábbi évek
(járvány előtti időszak) programkínálatához képest. A rendezvény 3 színpaddal
és több kisebb kiállítóhellyel, programhelyszínnel kezdte meg működését. A
Magyarok Házánál felállított színpad adott helyet a vetítéseknek,
panelbeszélgetéseknek, valamint a beköltözés napján szervezett zenés
programnak. A kisszínpadon valamint a fő színpadon a 4 nap alatt számos
fellépő adott műsort. Közülük négy kiemelt fellépőt említenénk: Kirill Matveev
Ukrajnából, Blazej Malinowski – live Lengyelországból, Silat Beksi Romániából,
valamint Pablo Bolivar Spanyolországból. Mindegyik említett fellépő
nemzetközi porondon is elismert zenei munkásságot tudhat magáénak számos
lemezmegjelenéssel, alkotói, produceri, vagy lemezkiadói fronton. Az
elektronikus zenei élet ismert és elismert szakemberei mindannyian. Komoly

szervezési többletfeladatot és kihívást jelentett a külföldi fellépők utaztatása,
beléptetése a korlátozások, különszabályok miatt. Az eredményes munkának
köszönhetően mindegyik előzetesen vállalt vendégünk fellépett a fesztiválon. A
rendezvényen összesen 65 lemezlovas és 11 live-act adott műsort, biztosítva a
zenei változatosságot, sokszínűséget.
Az infrastruktúra terén különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a helyszínen
széles körű szálláskínálat legyen elérhető. A sátras, lakókocsis, vagy lakóautós
helyek mellett van lehetőség a helyszínen faházban, 3 csillagos hotelszobában,
apartmanban és turistaszállás jellegű sok ágyas szobákban is megszállni. A
szobákhoz tartozó wc-k, mosdók mellett mobil WC-k és szaniter konténerek
biztosították a megfelelő tisztálkodást a kempingezők számára. A rendezvény
idejére egy mozgatható szaniter konténerkocsi is hozzájárult a komfort
javításához. A fesztiválra érkező food truckok mellett a helyi Andezit hotel
biztosított meleg étkezési lehetőséget. Rendezvényünkön 3 food truck
működött folyamatosan, továbbá egy vegán büfé és egy mobil kávézó települt
ki. Az italkínálatot szerződött partnerünk biztosította több italpult telepítésével.
A környezet megóvása érdekében törekedtünk a keletkező hulladék
csökkentésére, amelyet ingyenesen kiosztott csikktartókkal és szelektív
hulladékgyűjtéssel kívántunk elérni. A részvevők területhez viszonyított kis
létszáma nem jelentett a környezet számára jelentős terhelést.
A rendezvény elsődleges kommunikációs tere a közösségi média, ezen belül is
a Facebookon létrehozott csoport, valamint a rendezvény saját weboldala.
Tekintettel az esemény rétegzenei irányultságára és közösségi jellegére, ezek
a kommunikációs csatornák hatékonyan érték el mind a célközönséget, mind a
jelenlegi és jövőbeni potenciális fellépőket. Az arculathoz nagymértékben
hozzájárul a saját honlap, ahol minden évben, az adott évi eseményhez
tervezett egyedi grafika várja a látogatókat. Ehhez az egyedi arculathoz
illeszkedik a belépőjegyek, karszalagok, Facebook-on megjelenő hirdetések
designja is. Ezt a gyakorlatot követtük a 18. Alkotótábor szervezése során is.
Nyomtatott formában reklámanyag, szórólap, programfüzet nem készült.
A 2021-ben megrendezett eseményen is törekedtünk a helyi közösségek
bevonására, a velük való jó együttműködésre. A helyi polgárőr egyesület
segítségével történt a fesztiválra érkező autók irányítása, a parkoló őrzése. A
rendezvény keretében gyalogtúrát szerveztünk, amelyen a résztvevők
megismerkedhettek a környék természeti értékeivel.
Rendezvényünkön 4 fő alkalmazottat és 10 fő önkéntest alkalmaztunk. Az
infrastruktúra
felállítását,
üzemeltetését
nagyrészt
alvállalkozók
szolgáltatásként nyújtották. 734 db bérletet és 370 db napijegyet
értékesítettünk nagyrészt elővételben, viszont a tényleges résztvevők száma
ennél kevesebb volt (a kötelező védettségi igazolvány miatt többen távol
maradtak). A csütörtöki nap programjait csak bérletes vendégeink
látogathatták. Az értékesített jegyekről készített számlák adatai szerint a
bevétel mindössze 2%-a érkezett külföldi illetőségű személyektől. Mindezek
alapján megállapítható, hogy a támogatott tevékenységből megvalósuló
szolgáltatásokat elsősorban magyar állampolgárok vették igénybe. A közönség
összetétele, korosztályok: az Alkotótábort döntően a 20 év feletti fiatalok
látogatják, de magas arányt képviselnek a 30 év felettiek is. A 40 év feletti
korosztály már kisebb létszámban, de megjelenik rendezvényünkön. Kisebb
számban családok is megfordulnak az Alkotótáborban. 18 év alattiak csak
szülői felügyelettel látogathatták a programokat.

A fesztivál programja
A pályázat benyújtásakor
csatolt műsorterv:
Beköltözés
Dátum: 2021/06/30
Színpadi programok: Egyéb programok: 16.00 Kapunyitás,
beköltözés 19.00 Berkes Dorka
festőművész képeinek
kiállításmegnyitója, 21.00 Resident
Advisor dokumentumfilm vetítés
0. NAP
Dátum: 2021/07/01
Színpadi programok: „Alkoss”
tehetségkutató győzteseinek zenei
műsora koradélutántól
Alkotótábor szervezőinek önálló műsora
23h-ig
Egyéb programok: Laluz fényfestés
kiállítása
1.NAP
Dátum: 2021/07/02
Színpadi programok: Alkotótábor
válogatott fellépői kora délutántól két
színpadon. Kisszínpad 23h-tól erdélyi,
vajdasági és kárpátaljai
meghívottakkal. Erdélyből ABC events
Aradról és Gazette Kollektíva
Kolzsvárról, illetve Silat Beksi
Ukrajnából. Factor X a Vajdaságból a
fellépők között.
Egyéb programok: 10.00 Stefán
Nikolett jógaoktatása a Mandala
jógastúdióból. 12.00 20km-es vezetett
gyalogtúra a szandai várhoz.
Túravezető Vereczkey Ákos 17.00 Béri
Berlin, azaz Bérlin, hogyan készíts helyi
alapanyagokból curry wurst és kebab
szendvicseket. O'shee Daniel
főzőoktatása. 20.00 Organikon fény
installációjának bemutatása. 21.00
Kiégő Izzók videóinstallációinak
kezdete.
2. NAP
Dátum: 2021/07/03
Színpadi programok: 10.00 folyamatos
zenei programok az Alkotótábor
meghívott művészeitől.
Egyéb programok: 10.00 Cseh Nikolett
mozgáskultúra oktató saját súlyos
edzése. 12.00 Alkotótábor focikupa
mérkőzéseinek kezdete.
14.00 Electornic Beats Nyári egyetem
megnyitója
14.30 Panelbeszélgetések

Megvalósult műsorterv:
Beköltözés
Dátum: 2021/06/30
Színpadi programok: „Alkoss”
tehetségkutató győzteseinek zenei
műsora koradélutántól,
ellépők: Dilemma (dj) és PRPC (dj)
Egyéb programok: 16.00 Kapunyitás,
beköltözés, 19.00 Berkes Dorka
festőművész képeinek
kiállításmegnyitója, 21.00 BP
Underground-Elektronikus Zene
dokumentumfilm vetítés
0. NAP
Dátum: 2021/07/01
Színpadi programok: lemezlovasok és
live act-ek fellépése:
Brownie, Octile, Domonkos Kucsera –
live, Analog 303, Eril Fjord, Smooglers
– live, Garpo, Fiba – Wuki – Isu
Egyéb programok: Laluz fényfestés
kiállítása
1.NAP
Dátum: 2021/07/02
Színpadi programok: Alkotótábor
válogatott fellépői kora délutántól két
színpadon:
Tolnai, Mirmur, Faktor X – live, Kirill
Matveev, Ferenc Vaspoeri – live, Beta,
Blazej Malinowski – live, Siblicity – live,
Roland Handrick, Roocha, Adx, Tape
Hiss Crew, Martin M + Flixion,
Kisszántó, Rajek, Andd, Gnork – live,
Ruenge, Maron, Galactic Jackson,
Route 8 vs Soundbank, Mesterházy,
Atomik, Crimson, Manek, Hi, Aurin
Factor X a Vajdaságból a fellépők
között.
Egyéb programok: 10.00 Stefán
Nikolett jógaoktatása a Mandala
jógastúdióból. 12.00 20km-es vezetett
gyalogtúra a szandai várhoz.
Túravezető Vereczkey Ákos 17.00 Béri
Berlin, azaz Bérlin, hogyan készíts helyi
alapanyagokból curry wurst és kebab
szendvicseket. O'shee Daniel
főzőoktatása. 20.00 Organikon fény
installációjának bemutatása. 21.00
Kiégő Izzók videóinstallációinak
kezdete.
2. NAP
Dátum: 2021/07/03
Színpadi programok: 10.00 folyamatos

Panel téma
1. Hogyan hozzunk létre vinyl lemezes
kiadót? Jogi, technikai tanácsok,
költségvetési ötletek, szakmai
kontaktok. A beszélgetés résztvevői:
Szilvási Elek (Tape Hiss Records)
Pentelényi Pál (BudaBeats Records)
Maxmillian Sinclair (Dalmata Dániel
Records)
2. Mixing és mastering workshop
Hogyan keverjük le a zenénket és mitől
fog működni a téncparketten. Gregus
Márton előadása a Paeoni stúdióból.
3. Fenntartható környezetet a
klubbokba. Lehetséges?
Környzetvédelmi előadás a meghívott
vendégeinkkel. A kerekasztal előadói:
Bencze István biodinamikus
bortermesztő a Bencze birtokról,
McMenemmy Márk műsorvezető,
aktivista a Kert.tv-től, B Kovács Dániel,
helyi aktivista és vályogház felújító
szakember
4. Legendás keverők bemutatása
workshop. Ismerd meg az elmúlt 30 év
legendás keverőit, amin a szakma
legnagyobb művészei játszottak. A
keverők összehasonlító teszten vesznek
részt a közönség bevonásával.
5. Dj Magazin kerekasztal.
Önmegvalosítás 2021-ben. Milyen
marketing eszközök szükségesek a mai
fellépők boldogulásához? Bozóki János
meghívott vendégeinek beszélgetése.
A nyári egyetem előadásai élőben
követhetőek a youtube csatornánkon.
3. NAP
Dátum: 2021/07/04
Színpadi programok: 14.00 Pablo
Bolivar spanyolországi vendégünk 6
órás őnálló műsora, mely egyben az
Alkotótábor 2021 záróeseménye is
egyben.

zenei programok az Alkotótábor
meghívott művészeitől:
Erro, Silat Beksi, Jager – live, Tamas
Markus, Po:ti, Jaffa Surfa, Tsu, Lau –
live, Ct Kidobó, Grema – live, Tolo,
Mheola, Akos V, Falcao, Reload, Prpc,
Panoramic Barrier – live, Dj
Syncbutton, Aga2l, Dirty Ice + Thomas
Borza, Sinko, Dork, Cvrdwell, Lensky,
Subotage, Mankind, Subcone, Ádi
Egyéb programok: 10.00 Cseh Nikolett
mozgáskultúra oktató saját súlyos
edzése. 12.00 Alkotótábor focikupa
mérkőzéseinek kezdete. 14.00 Nyári
egyetem megnyitója
14.30 Panelbeszélgetések
Panel téma
1. Hogyan hozzunk létre vinyl lemezes
kiadót? Jogi, technikai tanácsok,
költségvetési ötletek, szakmai
kontaktok. A beszélgetés résztvevői:
Szilvási Elek (Tape Hiss Records)
Pentelényi Pál (BudaBeats Records)
Maxmillian Sinclair (Dalmata Dániel
Records)
2. Mixing és mastering workshop
Hogyan keverjük le a zenénket és mitől
fog működni a téncparketten. Gregus
Márton előadása a Paeoni stúdióból.
4. Legendás keverők bemutatása
workshop. Ismerd meg az elmúlt 30 év
legendás keverőit, amin a szakma
legnagyobb művészei játszottak. A
keverők összehasonlító teszten vesznek
részt a közönség bevonásával.
A nyári egyetem előadásai élőben
követhetőek a youtube csatornánkon.
3. NAP
Dátum: 2021/07/04
Színpadi programok:
Baco + Li, Mode + Valens, Nova
Gravity lemezlovasok fellépése,
14.00
órától
Pablo
Bolivar
spanyolországi vendégünk 6 órás
önálló műsora, mely egyben az
Alkotótábor 2021 záróeseménye is.
Minden nap késő délután/este: a
2021-es labdarúgó Európa Bajnokság
mérkőzéseinek közvetítése.

Amennyiben a pályázat benyújtásakorcsatolt műsortervhez képest a
megvalósult műsor változott, az eltérést indokolni kell:

Resident
Advisor
dokumentumfilm
helyett
a
BP
Underground
dokumentumfilm vetítése
- Az „Alkoss” tehetségkutató győztesének műsora egy nappal korábban, a
beköltözés napján került lebonyolításra.
- Erdélyből ABC events Aradról és Gazette Kollektíva Kolzsvárról nem léptek fel
időpontegyeztetési problémák miatt.
- Silat Beksi Ukrajnából a 2. napon lépett fel.
- Fenntartható környezetet a klubbokba. Lehetséges? Környzetvédelmi előadás
a meghívott vendégeinkkel. A kerekasztal előadói: Bencze István biodinamikus
bortermesztő a Bencze birtokról, McMenemmy Márk műsorvezető, aktivista a
Kert.tv-től, B Kovács Dániel, helyi aktivista és vályogház felújító szakember –
betegség, járványhelyzet, ill. időpont egyeztetési problémák miatt nem
valósult meg.
- Dj Magazin kerekasztal. Önmegvalosítás 2021-ben. Milyen marketing
eszközök szükségesek a mai fellépők boldogulásához? Bozóki János meghívott
vendégeinek beszélgetése - betegség, ill. időpont egyeztetési problémák miatt
nem valósult meg.

A honlap elérési útja, amelyen a megvalósult programról készült
részletes ismertető elérhető:
https://alkototabor.info/beszamolo

Médiavisszhang (honlap címek, linkek, ahol a rendezvényről szóló cikkek
olvashatóak:
Időpont:

Megjelenés
helye

Hivatkozás linkje

2021. 05. 26.

Fidull

https://fidull.hu/alkototabor-18/

2021. 06. 04.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/06/04/visszaszamolas-indulalig-harom-het-es-kezdodik-az-alkototabor/

2021. 06. 13.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/06/13/pablo-bolivar-aki-idenaz-alkototaborban-unnepli-a-szulinapjat-emailbenvalaszolt-a-kerdeseinkre/

2021. 06. 18.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/06/18/dj-k-meselnek-arrolhogy-milyen-erzes-zenelni-az-alkototaborban/

2021. 06. 22.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/06/22/interju-silat-beksinalunk-a-korrupt-rendorok-folyamatosan-vegzaljakazokat-a-klubokat-akik-nem-akarnak-kenopenzt-fizetni/

2021. 06. 28.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/06/28/hasznos-tippek-estanacsok-a-ket-nap-mulva-kezdodo-alkototabor-elott/

2021. 07. 08.

Telekom Electronic
Beats

https://www.electronicbeats.hu/alkototabor-ilyenvolt2021/

2021. 07. 11.

Primate magazin

https://primate.hu/2021/07/11/beszamolo-alkototabor2021/

Élményeim.hu
weboldal

http://elmenyem.hu/fesztivalok/hazaifesztivalok/alkototabor-2021/

Video elérhetőségek az eseményről:
https://www.youtube.com/watch?v=0z436fq6b0k
https://www.youtube.com/watch?v=OMItQ78QxS4
https://www.youtube.com/watch?v=zYGZ_4gW27A

Kelt: Keszthely, 2022. 02. 28.

___________________________
a támogatott (cégszerű) aláírása
P.H.

KÉPEK A FESZTIVÁLRÓL

