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1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés:

AULEA Alapítvány az előadóművészetekért

2. Rövidített név:

AULEA Alapítvány

3. Képviselő:

Kaucsek Bálint

4. Székhely:

1139 Budapest, Tahi u. 58.

5. levelezési cím:

1139 Budapest, Tahi u. 58.

6. adószám:

18116746-1-41

7. KSH Statisztikai számjel:

18116746-9499-569-01

8. KSH azonosító:

652205

9. közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Pk. 61154/2004/3, 2005.01.25.
9. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
Pk. 61154/2004/3, 2005.01.25.
10. A szervezet céljának rövid leírása:
A magyarországi előadóművészetekben tevékenykedő előadóművészek és alkotóműhelyek
támogatása.

*

4

2. Az AULEA Alapítvány számviteli beszámolója

*
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az AULEA Alapítvány az előadóművészetekért 2010. évben pályázat útján 7 705 048 Ft
támogatásban részesült
Ebből központi költségvetési támogatás a NEFMI által 2 640 000 – Ft.

*
A támogatások felhasználása:
Az Alapítvány a támogatások összegéből ösztöndíjak nyújtására fordította összesen:
1 017 000.- Ft összegben.

*
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány 2010. évi vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatást az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

*
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az AULEA Alapítvány az előadóművészetekért 2010. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat
nyújtotta:

Ösztöndíjak:

1 017 000.-.- Ft

*
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6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása
Támogatások:
NEFMI 3417-06-0094/10
NCA-KM-09-1640
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
IX. kerületi Munkaügyi Központ
NKA 1537/0030
NKA 1518/0797
NCA-KM-10-2123 557/2010
NKA 1517/1440
NKA 1517/1397
NKA 1503/0434
Fővárosi Önkormányzat 12-931/2010

2 640 000
165 000
740 829
113 666
600 000
300 000
400 000
700 000
700 000
110 000
500 000

Az AULEA Alapítvány az előadóművészetekért 2010. évben jelen jelentés 3. pontjában
felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

*
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

Az AULEA Alapítvány az előadóművészetekért 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

*
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8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az Aulea Alapítvány a magyar és nemzetközi független előadóművészeti közeg működési rendszerébe
tökéletesen illeszkedő, új értékeket felmutató közhasznú szervezet. Az Alapítvány működésének
társadalmi hatása, hogy a magyar művészetben a mai előadóművészetek -fókuszálva a
színházművészetre, a táncművészetre - színvonalát emeli és hozzájárul annak szemléletbeli
megváltozásához. Az Alapítvány társadalmi hasznosulása, hogy támogatja a fiatal és pályakezdő
művészek elhelyezkedését, műveinek megvalósulását és egyedülálló kulturális értékek létrehozását.
Az Aulea Alapítvány fő célja a fent említett időszakban a magyarországi előadóművészetekben
tevékenykedő előadóművészek támogatása, valamint alkotóműhelyek munkájának elősegítése volt. Az
Alapítvány munkáját civil önkéntesekkel (2 fő), megbízásos jogviszonyban álló tanácsadó céggel a
Kurátor Kft.-vel és munkaviszonyban lévő alkalmazottal: alapítványi titkárral (1 fő) végzi.
Az Alapítvány támogatta:
A koreográfusok, táncművészek és alkotóműhelyek előadásainak létrehozását.
Előadóművészek oktatását, mesterkurzusok létrejöttét. Felnőttképzést.
Fiatal előadóművészek magyarországi és külföldi tanulmányait.
Előadóművészek magyarországi és külföldi kutatásait.
Előadóművészek vendégszereplését külföldön.
A beavató színházi programja lévén az előadóművészet népszerűsítését.
Céljainak elérése érdekében és programjai megvalósításához a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához,
a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, a Budapest Főváros Önkormányzatának Kulturális
Bizottságához, a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjához és magyar, illetve
külföldi kulturális egyesületekhez, alapítványokhoz, intézményekhez pályázott. Az Alapítvány
kapcsolatot tartott hasonló területen működő non-profit szervezetekkel, gimnáziumokkal,
színházakkal, kulturális programszervezőkkel. Ösztöndíjat nyújtott alkotóknak, előadóművészeknek
tanulmányaik, kutatásaik érdekében. Részt vett nemzetközi kortárs tánc- és színházi fesztiválokon.
Az Alapítvány megvalósított programjai:
Létrehozott produkciók:
• LULU, avagy a rossz tanuló felel,
• Mélykék,
• Bach testben,
• Parisriobuenosaires
• CAFÉ DE LA DANSE című táncszínházi előadások szervezése, lebonyolítása.
Helyszínek: MU Színház, Gödör Klub, Gozsdu Udvar, SÍN Kulturális Központ, Varsó-Zawirowania
Fesztivál, Kolozsvári Ecsetgyár
• Sarkadi Bence nemzetközi hírű marionett művész Hamlet című bemutatójának létrehozása.
• LULU, avagy a rossz tanuló felel középiskolásoknak szóló beavató program: A beavató
programsorozat keretében a LULU, avagy a rossz tanuló felel című színházi előadásának
tantermi körülmények között történő előadása Budapest és Kolozsvár középiskoláiban.
• Maja című háromdimenziós táncfilm létrehozása és vetítése: Magyarországon az első 3D
videotechnikával készült táncfilm: Toldi mozi, Le Balie- Amszterdam,
• INPUT felnőttképzés program: INPUT ÖSZTÖNDÍJPROGRAM hivatásos táncosoknak szóló
pályázati ösztöndíj.

*
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Az AULEA Alapítvány az előadóművészetekért Kuratóriuma 2011. május 29-i ülésén
elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Kaucsek Bálint
kuratóriumi elnök

