Közhasznúsági Beszámoló
Az Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület 2003 évi
működéséről
2003. Május 9 és 19 között immár második alkalommal rendeztük meg a
Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál koncertsorozatát. A szervezést már az első
fesztivál után 2002 őszén elkezdtük, mivel a nemzetközi zenei világban művészek
csak 8-10 hónappal előtte megkötött szerződésekkel érhetők el.
A 2003-as II. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál koncertsorozatának
támogatásához ismét kértük a XI. kerület védnökségét.
A 2003-as rendezvénysorozat ugyancsak 10 koncertből állt. A helyszínek a
következők voltak:
2003. május 10. szombat
2003. május 11. Vasárnap
2003. május 12. hétfő
2003. május 13. kedd
2003. május 14. szerda
2003. május 15. csütörtök
2003. május 16. péntek
2003. május 17. Szombat
2003. május 18. Vasárnap
2003. május 19. Hétfő

Bp. Fonó Budai zeneház
Bp. Csili Művelődési Központ
Békéscsaba
Bp. Tető Galéria
(zártkörű rendezvény)
Pécs, Ifjusági Ház
Vác, Madách Műv. Központ
Szolnok Városi M. Z. K.
Érsekvadkert, Műv. Ház.
Göd, József Attila Műv. Központ
Szigetszentmiklós, Közösségi Ház

A fesztivál rendezvényeinek lefolyása
A II. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál 3 budapesti és 7 vidéki helyszínen
megrendezett koncertsorozatból állt az idén is.
A koncerteken négy gitáros adott egyenként kb. 35 perces előadást. A
meghívott művészek voltak: Tim Sparks USA-ból, Bob Bonastre Franciaországból,
Claus Boesser Ferrari Németországból. A koncert 2 részből álltak egy kb 20-25
perces szünettel, ahol a közönség találkozhatott a művészekkel, vásárolhatott a CDikből.
A koncertek látogatottsága a tavalyi évet is felülmúlta, a leglátogatottabb
koncert Vác városában volt, közel 500 fizető nézővel. A hasonló városokban 300-350
között volt a közönség létszáma, a kisebb helyeken, mint Érsekvadkert, Göd, 150
ember volt kíváncsi a koncertekre. Ismét nagyon jó volt látni, hogy egyre több a fiatal
a koncerteken és akik felfedezik ezt a fajta zenét, azt továbbadva bizonyára a
jövőben is eljönnek és másokat is elhoznaka rendezvényekre.
Mint tavaly is megállapitható volt, az idén is széles sávú a korosztályok
részvétele. A huszonéveseken kívül az ötvenen túliak is jelentős arányban
képviseltették magukat.

A támogatás felhasználása
A védnökségen túl a XI. kerületi Önkormányzat 1.000.000,- Ft készpénzzel
valamint hotel és szállítóeszköz biztosításával támogatta rendezvényünket.
A támogatásként kapott 1.000.000,- Ft-ot
a meghívott művészek
tiszteletdíjának és utiköltségének kifizetésére fordítottuk. Ez az összeg részben
fedezte két meghívott művész utiköltségét és a tiszteletdíját.
A bevétel egy részét az egyesület saját számítógépes stúdió látrehozására
fordította, ehhez hangtechnikai eszközöket és számítógépet vásárolt. Fejlesztettük
Cd tárunkat is.
A fesztivált rendező Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület a támogatást
teljes egészében az alapszabályban foglalt céljaira fordította, vezető tisztségviselők
és a szervezésben résztvevők nem kaptak anyagi ellenszolgáltatást vagy egyéb
juttatást. Az egyesület tagjai egy nemes közügy szolgálatában vállaltak részt a
munkából.
Egyszerűsített éves beszámoló mérleg, 2003. évre
(Adatok ezer Forintban)
1. Befektetett eszközök:
2. Immateriális javak:
6. Forgóeszközök:
10. Pénzeszközök:
12. Eszközök, aktívák öszzesen:
13. Saját tőke:
14. Induló tőke:
18. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:
25. Források, passzívák összesen:

1540
75
573
518
2188
10
10
1919
2188

A szervezetnek elmaradt köztartozása nincs.

Távlati célok
Az 2002-es első hazai Akusztikus Gitárfesztivál, a 2003-as fesztiválunk után
nem túlzóak a reményeink, miszerint 2004-ben újra megrendezzük ezt a nagyszerű
zenei ünnepet és immár hagyományként megtartjuk ezt az egész országra kiterjedő
koncertsorozatot. Szeretnénk bemutatni a hazai közönségnek az akusztikus
gitárzene legrangosabb képviselőit a világ minden tájáról, ahol ma az akusztikus
gitárnak élő aktív kultúrája van.
Legfontosabb célkitűzésünk közé tartozik az, hogy a Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivált európai rangú kulturális eseménysorozattá emeljük.

Vác, 2004. Április 1.
Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület

