
Rövid tájékoztató a projektről 

A TISZApART Mozi sikeresen vett részt az Európai Bizottság “Mozik, mint innovatív 

kulturális központok” című pályázatán. 46 jelentkező közül 5 projektet támogattak, amelynek 

köszönhetően a szolnoki művészmozi három másik külföldi művész mozival együtt valósíthatja 

meg a Resonance Cinema - Cultural Hub for Curious Minds elnevezésű projektet. 

A projekt célja, hogy összehozza a helyi közösségeket, hogy a résztvevők megoszthassák 

egymással tapasztalataikat, élményeiket egy a mozi nyújtotta vonzó kulturális közegben. A 

programok kiemelten foglalkoznak a fiatal közönség oktatásával és helyi kulturális életbe való 

bevonásával. A projekt szintén fókuszál az érzékenyítésre, a hátrányos helyzetű csoportok 

kultúrához való könnyebb hozzájutásához filmvetítéseken és workshopokon keresztül. 

Az elnyert támogatásból a Tisza Moziban megvalósul egy okosmozi informatikai fejlesztés, 

továbbá több innovatív és sokszínű kulturális program. A négy partner moziban egy időben, 

nemzetközi közönségtalálkozókat, filmvetítéseket és workshopokat szerveznek majd a 

hátrányos helyzetű közönségnek. Lesz Youtuber-workshop és létrehoznak a külföldi 

partnerekkel közösen üzemeltetett Youtube-csatornát is. A zenés filmestek, koncertek és VR- 

programok is színesítik majd a programkínálatot. 

A pályázatban az Art Fest Ltd. (Bulgária), a Kinematografi Osijek d.d. (Horvátország) és a 

Center interesnih dejavnosti Ptuj (Szlovénia) vesznek még részt. A közösen elnyert támogatás 

összege 165 millió forint. 

Rövid összefoglaló a nyitó workshop hátteréről 

A TISZApART Mozi partnere a projektben a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa. 

Az Esély Egyesület küldetése a hátrányos helyzetű célcsoportokkal, ill. fiatalokkal és 

családokkal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás.  

A Tiszapart Mozival több éves együttműködés keretében számos alkalommal szerveztünk 

olyan programokat, melyek célcsoportját az esélyteremtés területén kitüntetett célcsoportok és 

a velük foglalkozó szakemberek alkották. Ezen programok fókuszában a társadalmi 

szemléletformálás állt, az érintettek bevonásával valósult meg és a filmek komplex 

hatásmechanizmusát is segítségül hívta. Ezen tapasztalatokra építve dolgoztuk ki jelen 

pályázati programhoz workshop-sorozatunkat. 

A workshop sorozat címe: 

4C in Cinema – Force with the audience (4C in C) 

(Chance-conscious Co-creation workshops in Cinema) 

(Esélytudatos közös alkotóműhelyek a moziban) 

Szemléletformáló co-creation workshop-sorozat  

Célcsoport: hátrányos helyzetű célcsoportok, elsősorban fiatalok: 

- etnikai kisebbség(ek), főként romák, 

- fogyatékosok: siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, mozgássérültek, 

autisták, értelmi sérültek, ill. halmozottan fogyatékosok, 

- a célcsoportokkal foglalkozó civil/érdekvédelmi szervezetek, helyi döntéshozók, 

kulturális intézmények képviselői. 



 

A 4C in C workshop-sorozat célja: olyan, a közönség bevonásával megvalósuló új típusú 

interaktív esemény kialakítása a moziban, melynek révén megvalósul az adott intézmények 

szemléletformálása, az érintett célcsoportokkal kapcsolatos érzékenyítése is.  

 

A workshop-sorozat programjai a hátrányos helyzetű célcsoportok valamelyikével kapcsolatos 

témát feldolgozó európai filmekkel/filmrészletekkel indulnak, melyet a résztvevők közösen 

megtekintenek, inspirálódnak, informálódnak. A vetítést követően a résztvevők workshop 

keretében dolgozzák fel a filmélmény alapján szerzett információkat, megismerik egymás 

álláspontját a témában és közösen fogalmaznak meg javaslatokat. 

 

Kimenet: a résztvevők konkrét javaslatokat/cselekvési tervet fogalmaznak meg azzal 

kapcsolatosan, hogy a kulturális intézmények, mozik hogyan válhatnak 

esélytudatossá/esélybaráttá. 

 

Időkeretek: a projekt teljes idejében minden hónapban egy esélyteremtés területén érintett 

célcsoport tagjaival 1-1.5 óra műhelymunka. 

 

A program módszere a co-creation workshop, melyben a témában közvetlenül érintett 

résztvevők kifejthetik álláspontjukat szükségleteikről, ill. azonosíthatják problémáikat, majd 

közösen fogalmazhatnak meg cselekvési tervet, ill. dolgozhatnak ki mintákat. 

 

A program révén megvalósul a közönségépítés, új közönség elérése, ill. az együttműködés 

mozik és más kulturális szereplők között, valamint az új típusú program révén a helyi közösség 

kulturális élete is színesebb lesz. 

 


