SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Virágfesztivál
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Marcali és LengyeltótiSomogyvár térségében című pályázathoz
Pályázati azonosítója: EFOP-1.5.3-16-16
A Somogyvámos Község Önkormányzata
Virágfesztiválrendezvény megszervezéséhez.
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A támogatásból a Virágfesztivál programjait a Vénu Kft rendezte meg, a pályázatban leírtak
szerint.
A rendezvény időpontja:2019.október 26.
A programok helyszínei:Somogyvámos Gauranga tér 1.
Résztvevő országok, csoportok: Magyarország
Vendégünk volt: Tóthné Bakondi Laura, Pőcze Vilmos, Kovács Andrásné
A rendezvényre látogatók összlétszáma 317 fő, összes közreműködő 20fő , és 5fő szervező.
A Virágfesztiválprogramja:
10:00 Somogyvámosi gyerekek zenei bemutatója
10:25 Köszöntő
10:30 Előadás: A tisztelet kifejezésének a művészetéről
10:50 Indiai táncbemutató
11:25 Modern indiai zene bemutató
11:40 Előadás: A virágok szerepe mindennapainkban
12:30 Szünet
13:30 Előadás Virágtermesztés gyakorlatban
14:15 Előadás A virágok felhasználása a különböző kultúrákban
14:35 Virágkötészeti bemutató
15:00 Virágdíszek bemutatója
15:20 Tradicionális indiai tánc
16:10 Programzárás
Kapcsolódó programok:
Virágkötészeti bemutató
Áldáskérő virág ajánlás a Szentélyben
Virágtánc a Botanikus kertben
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Ökrös kocsi körtúra

Virágkertészet megtekintése

Kézműves bemutatók
Vásár
A rendezvény során folyamatos programok,gyerekfoglalkozás, fazekas és szövésbemutató,
virágkötészet, virágdísz készítés, virágkertészeti bemutató volt látható.
A rendezvény tematikája:
A program összeállításában igyekeztünknépszerűsíteni olyan elfeledett falusi élethez
kapcsolódó tevékenységeket melyek egykor minden falusi háznál természetesek voltak.
Ennek egyik témája a virágoskertek és a virág felhasználásához köthető tevékenységek.
Ezeket szerettük volna a ma emberének bemutatni illetve lehetővé tenni hogy aktívan
kipróbálhassák ezeket. A virág felhasználását nemcsak a magyar hanem az indiai kultúra
felhasználásában is be szerettük volna mutatni a vendégeinknek. A rendezvény szervezésekor
nem feledkeztünk meg a gyermekekről sem akiknek külön kézműves foglalkozásokat
szerveztünk. A program összeállítása után, a résztvevők pontosításával kezdtük el a marketing
tevékenységet, elsősorban Somogyvámos honlapján hirdettük de plakátok kihelyezésével,
isnépszerűsítettük a rendezvényt. A programon szereplőkkel való folyamatos kapcsolat
biztosította a programok pontosságát, acsúszások elkerülését. A rendezvény lebonyolítását, a
Vénu Kft végezte el. A változatos programok elhozták a téma iránt érdeklődőket, és azokata
„spontán” látogatókat, akik összességében kíváncsiak voltak az egyes programokra,
ígyvégig biztosították a nap folyamán a nagyszámú közönséget.
Szakmai hatásai:
Sikeresnek bizonyult a rendezvény mivel nagy létszámú látogató érdeklődésével tudtuk
megrendezni. Szakmaiságát biztosította hogy a témában jártas előadókat sikerült
megszólaltatni. A fiatalok, de a felnőttek körében is nagy sikere volt a kézműves
foglalkozásoknak valamint a témához kapcsolódó előadásoknak. Nagy érdeklődés volt a
virágtermesztési praktikák iránt is amit a virágkertészetben élőben is láthattak. A kapcsolódó
programokkal vonzóbbá és érdekesebbé sikerült varázsolni a rendezvényt. Reméljük a jelévő
vendégeink ismét kedvet kaptak a virágtermesztés és környezetünk szebbé tétele iránt.
A rendezvényen nagy létszámú látogatók közreműködők valamint árusok vettek részt,
összesen: 342fő.
A rendezvényről készült fotókat, a meghívót és a szakmai beszámolót Somogyvámos
honlapján a www.somogyvamos.hu meg lehet tekinteni.
Somogyvámos 2019.10.30.
Aláírás
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