a 114/2013. (IV. 16.) Korányrendelet 1. számú melléklete alapján

Javaslat a
„Művészetek Völgye fesztivál”

Kapolcs Értéktárába történő felvételéhez

Készíte
Márta István
……………………………………………………. (aláírás)
Kapolcs, 2016. november 16.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Márta István
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:: Márta István
Levelezési cím:
Telefonszám:06 20 9355991
E-mail cím: wyxp@t-online.hu

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. Megnevezése: Művészetek Völgye Fesztivál
2. Szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. Fellelhetőségének helye: Kapolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési: Kapolcsi Értéktár
5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Művészetek Völgye fesztivál egy összművészeti rendezvény, amely egyaránt bemutatja a kultúra
magyar és európai értékeit. Minden korosztály megtalálja a szórakozási helyét, mivel fontos jellemzője a
nyitottság. Különböző művészeti ágakban jelenik itt mind az egyházi, a kortárs, a népi, a komoly, és a
könnyed stílus. Profi és amatőr előadók egyaránt fellépési lehetőséget kapnak. Célja a kulturális örökség
megőrzése. 1984-ben Márta István házat vett Kapolcson, ezzel kezdődött el a folyamat. 1989-ben
megalakult a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet - Márta István elnökletével - akik
ugyanebben az évben elkezdték szervezni a Kapolcsi Művészeti Napokat, mely olyan sikeressé vált, hogy
a környező települések a következő években bekapcsolódtak, majd 1995-től Művészetek Völgye
Fesztivál néven mind a mai napig megszervezésre kerül. A rendezvény kezdetben csak 3 napos volt, de
idővel kinőtte magát 5, majd 10 napossá. Minden évben új ötletekkel gazdagodott, egyre fejlettebb,
bővebb lett: megjelent a Völgyfutár című újság, majd később különböző műsorfüzetek. A Malomszigeten fazekas találkozót rendeztek, 2005-ben megnyitottak az udvarok is (pl. Harcsa Veronika udvar,
Kaláka udvar) és egyre több fellépő érkezett. 2008-ban részben a támogatások elmaradása miatt
Bűvészetek Völgye került megrendezésre, 2009-ben Völgytalálkát tartottak, majd 2010-től újra, és azóta
is minden évben megrendezésre kerül a Művészetek Völgye Fesztivál.
A Művészetek Völgye fesztivál a Veszprém Megyei értéktárban már helyet kapott.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Itt minden korosztály megtalálja a helyét, mindenki tudja élvezni a fesztivált a kis óvodásoktól
kezdve a fiatalokon és középkorúakon keresztül egészen a nyugdíjas korosztályig. Rengeteg udvar
ad lehetőséget a szórakozásra, pl. a Kaláka udvarban verses programok vannak, a pár éve nyílt
Momentán udvarban a színészek spontán ötleteit és kreatív, poénos előadásukat tekinthetjük meg.,

míg a Folk udvarban néptánccal és népzenével ismerkedhetünk, de emellett lehetőségünk nyílik
más programon is részt venni pl. könnyűzenei és komolyzenei koncerteken. Az ország legjobb
fesztiválja, ahol senki sem unatkozik.
Márvány Gyuláné Elli szavaival élve:„Ilyenkor itt kitárul a világ, csak be kell fogadni”. Ilyenkor
rengeteg ember ismeri meg Kapolcs szépségeit, értékeit, az itt élő embereknek pedig közvetlen
lehetősége nyílik a kulturális programokon való részvételre. Ez a 26 éve tartó folyamat ösztönzi a
lakosokat, hogy rendben tartsák a falut. A fesztivál Mind gazdaságilag, mind kulturálisan
hozzájárul a település és lakosainak fejlődéséhez.
7. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Helyi lakosok,
www.volgytortenet.hu
Márta István – Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet: elnök
8. A települési érték hivatalos weboldalának címe:

MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt településii érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Hungarikum törvény. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek

(j) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyűlés által
ratifikált vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján
nemzetközi elismerésben részesült);
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

