„Köszönjük, Magyarország!”
Tájékoztató befogadóhelyszínek számára!
"A kultúra az élet újraindításának motorja"

A „Köszönjük, Magyarország!” program egyik célja, hogy a befogadóhelyszínek – ezáltal a
nézők számára is – ingyenesen elérhető előadóművészeti produkciókat biztosítva hozzájáruljon a
kulturális élet újraindításához. A programon keresztül a befogadóhelyszínek a színházművészet,
mozgásművészet és zeneművészet területén, különböző műfajokban hivatásszerűen tevékenykedő
művészek kiváló produkcióiból választhatnak a helyszín által meghirdetett eseménynek megfelelően.
A Köszönjük, Magyarország! program tevékenysége során a befogadóhelyszíneket és a
szabadúszó előadóművészeket összekötve igyekszik újraindítani a települések kulturális életét, emelni
a rendezvények színvonalát, növelni látogatottságukat. Várjuk a jelentkezést - technikai megkötések
nélkül - azoktól a magyarországi befogadóintézményektől, állandó vagy időszakos játszóhelyektől,
amelyek az ingyenes kulturális eseményeikre, előadásokat, koncerteket, táncprodukciókat,
cirkuszművészek vagy pantomimművészek bemutatóját szeretnék meghívni.
Jelentkezni elektronikus formában, a program honlapján lehet: https://koszonjukmagyarorszag.hu/
Felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy a jelentkezés és a megvalósítás menete megváltozott az
előző évi programhoz képest!
Csak olyan befogadóhelyektől fogadunk el teljesítésigazolást, akik regisztráltak és létrehozták az
ingyenes kulturális eseményt, melyre jelentkezett az előadóművész a Köszönjük, Magyarország!
program honlapján!
A szervezés lépései:
1. Regisztráció
2. Befogadói profil létrehozása
3. Események megadása
4. Produkció kiválasztása
5. Kapcsolatfelvétel és egyeztetés
6. Teljesítés
1. Regisztráció:
A befogadó intézmény regisztrál a Köszönjük, Magyarország! programba. A regisztrációt
végző személy megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint új jelszavát.
2. Befogadói profil
Regisztrációt követően a „Profilom” menüpontban az „Új befogadóhely” gombon keresztül
érhető el. A befogadói szervezet adatainak, valamint a hivatalos képviselő és a szervező
elérhetőségének megadásával létrejön a befogadói profil. Az adatok beküldése után nem tudja
azokat módosítani ezért, ha nem biztos a kitöltésben a „Mentés vázlatként” gombra kattintva tudja
menteni az adatokat. Egy befogadóhely több kulturális eseményt is szervezhet a Köszönjük,
Magyarország! programon keresztül.

3. Események megadása:
A „Befogadói profil” létrehozása után a „Profilom” menüpontban az „Új esemény” gombra
kattintva érhető el. Az esemény lapján a helyszín és az esemény adatain túl, meg kell adni, milyen
típusú produkciót várnak. A megadott adatok alapján az érintett előadóművészek jelentkeznek az
eseményre majd a szervező a jelentkezett művészek produkciói közül választhatja ki a számára
megfelelőt.
Egy kulturális eseményre több (maximum 5) produkciót is meghívhat, ebbe beletartoznak az
egyéni és a csoportos produkciók.
Ebben az esetben használja az „Új esemény” létrehozásánál a „Helyszín adatok másolása”,
valamint az „Esemény adatok másolása” lehetőséget, mely után Önnek csak az új produkció adatait
kell megadni.
Csak a felületen létrehozott és elfogadott eseményre van lehetőség produkciót meghívni a
Köszönjük, Magyarország! programon keresztül. Más, a programon kívüli eseményre meghívott
produkció teljesítésigazolását nem áll módunkban elfogadni. Egy befogadó intézmény több

eseményt is létre tud hozni.
4. Produkció kiválasztása
Az eseményről értesítést kapnak azok az előadóművészek, akik az adott rendezvényre
megfelelő produkcióval rendelkeznek. Ezt követően az előadóművészek jelentkeznek az
eseményre. A befogadó a jelentkezett produkciók közül választhatja ki a számára megfelelőt.
5. Kapcsolatfelvétel és egyeztetés
Amennyiben kiválasztotta a produkciót, elküldjük az előadóművész elérhetőségét emailben, így fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Az egyeztetésnél fontos lehet a
következőket érinteni: érkezés, parkolás, öltöző, színpad méret, technikai igények stb.
6. Teljesítés
A programon keresztül szervezett ingyenes esemény meghívójában, plakátján, illetve a
programfüzetben (ha készül ilyen) kérjük, tüntessék fel a program logóját is, amelyet a
honlapunkon letölthető formában megtalálnak: (https://koszonjukmagyarorszag.hu/arculat/), az
alábbi szöveges jelzéssel együtt:
A produkció/ előadás a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében valósul meg.
Az előadást követően a Köszönjük, Magyarország! program online felületére kell feltölteni
minimum 3 db fotót, amelyeken jól látszik a helyszín a művészek és a produkció. Valamint,
röviden írásban véleményezni kell a megvalósult produkciót. Kérjük, a produkciót követően ne
felejtsék el aláírni az előadóművészek teljesítésigazolását!

Általános tudnivaló:
Felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy a műsort az ARTISJUS felé ne mulasszák el
bejelenteni. A kisjogos felhasználásokra vonatkozó megkeresések esetében az ARTISJUS a
felmerülő kérdésekben készséggel segít az alábbi elérhetőségeken keresztül: email: bejelentes@artisjus.com telefon: 06-1-488-2700

