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PÁR SZÓBAN RÓLUNK:
A Tehetséges magyarok program célja létrehozni Magyarország első
olyan alkotóközösségét, ahol a tehetség tényleg számít, ahol a művészek
nyitottak a közös gondolkodásra és kiemelkedő tehetségüket meg
szeretnék mutatni a nagyvilágnak.
Ennek a programnak az egyik terméke ez az évkönyv, mely évről évre
felsorakoztatja az adott időszakok kiemelkedő művészeit különböző
ágazatokban. A kiadvány elengedhetetlen kelléke kíván válni
a programszervezők, nagykövetségek, rendezvényszervezők
mindennapi munkájának. Egy olyan lehetőséget kínál a művészeknek,
mellyel munkásságuk még több potenciális meghívást kaphat,
nevük ismertté és elismertté válik a szakmában.

(A videó lejátszásához KATT a Play gombra)

ALKOTÓK
Előadóművészet

Irodalom

Fotóművészet

Szépségápolás

Czomba Imre
Dósa Mátyás

Poket Zsebkönyvek
Czinki Ferenc

Czigány Ákos
Erdős Juci - Plus Size Photography

Blueberry Cosmetics

Foundry Dance Theatre
Hajdu Klára

Juhász Anna
Margó Irodalmi Fesztivál

Keleti Éva - Fotóművész

Népművészet

Képzőművészet

Gasztronómia

Berecz István
Folkpédia

Bugyi István József - Grafika
Fecsó Andrea

Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet
Ékes-Édes Stúdió

Matyó Terítők
Palócviselet

Fork4 - Tattoo, Graffiti, Design, Paintings
Hullan Bea - Festményeim

Rupáner-Gallé Margó
Sajátsüti

Iparművészet

Média

Egészséges életmód

Aiaié - Bespoken Design
Andrea Vida - AVida Toys

Novák Péter
Gyetván Csaba

Ezerjófű
Szafi

Csipkelengye
Ecce Home

Nagy Borús Levente
Szabados Ágnes

Szívós Zoltán
Viblance

Ilkó Zsófia Make-up

ELŐSZÓ
Ó, az az Isten adta tehetség!
Mit is kezdjünk vele? Kinek megadatott, természetes, mint a levegő, s tenmaga lepődik
meg leginkább midőn méltatják képességeit. Ha dicsérik, a jóérzésű ember egyik lábáról
a másikra topog, de jó az az érzés a fene vigye és könnyen magával ragad, jellemzően
a semmibe... Pontosítsunk: többismeretlenes egyenlet az élet, amit bölcs teoretikusok
annak sava-borsaként definiálnak, a kevésbé józanok szerint egyszer mindenből egy jó
sztori lesz, a háztartási filozófusok meg nyíló ajtókat vizionálnak mindenhova.
Segíts magadon, Isten is megsegít - had szaporítom magam a közhelyeket, bár ennél
érvényesebbet keresve sem találhatnánk! A Tehetséges Magyarok közösség több lehet,
mint talentumok gyűjtőhelye, olyan önrendelkező hálózat, aminek tagjai nem várnak
a tapsra, egymást és a felhasználókat is fejlesztik. Tudva tudják, hogy létrehozott
értékeiknek ára van, eszmei és piaci egyaránt.
Tehetséget kutatni nem kunszt, gondozni annál inkább, de semmi nem hitelesebb,
mikor maguk a tehetségek veszik kezükbe sorsukat! Mi lehetne az önkifejezés autentikus
szinonimája, ha nem a szabadság?

Novák Péter
kultúrmunkás

ÜZENETEK A JÖVŐ TEHETSÉGEINEK:

„Sose akarjatok másokra hasonlítani!”
Vecsei H. Miklós

„Ha nem azzal foglalkozol, amit
szeretsz, akkor az elvesztegetett idő.”

„Vegyetek észre minden kis ablakot,
kis odút!”

Gyetván Csaba

Fundák Kristóf & Kaszai Lili

„Tartsatok ki az elképzeléseitek mellett!”
Berecz István

„ A megszerzett tudást közvetítsétek
mindenki felé!”
Hajdu Klára

„Merjetek elkövetni hibákat!”
Bujdosó Orsolya

„Tapasztaljatok minél többet!”
Németh Edina

Edinas Paper Installations tulajdonos

Teljeskörű koncepcióalkotás és kivitelezés papírból. A több év alatt megszerzett
tervezői és marketingtapasztalat teszi az Edinas Paper Installations-t egy olyan
professzionális szervezetté, ahol minden felmerülő igényre, meglátásra gyors
válasz érkezik Németh Edina papírinstalláció-tervezőtől.
Az Edinas Paper Installations egyedülálló és megkerülhetetlen megoldást nyújt
rendezvények arculati megjelenéseihez, összhangot teremt az ügyfél elvárásai
és a közönség igényei között, mindezt precízen megtervezett, majd kivitelezett
papírinstallációkon keresztül. Az Edinában rejlő művészeti kiteljesedés
és kísérletezés a mindennapi sztereotípiákat felrúgva mutatja meg valódi
értékeit egy-egy briefre érkező terv formájában. Egyedi igényekre szabott
papírinstallációk, mind koncepcióban, mind pedig darabszámban, ahogy
megálmodtátok. Szeretünk úgy dolgozni, hogy Nektek ettől könnyebb legyen.

https://edinaspaper.hu/
https://www.facebook.com/edinaspaper/
https://www.instagram.com/edinaspaper/
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NÉMETH
EDINA

jogász, Örökös Aranysarkantyús táncos,
koreográfus,

Dr. Berecz István jogász, Örökös Aranysarkantyús táncos, koreográfus,
a Fonó művészeti vezetője és nem utolsó sorban, Berecz András
mesemondó, énekes fia. 1987-ben született, gyerekkora óta furulyázik,
énekel.
1999-ben a Fővárosi Népzenei Vetélkedőn arany-, majd 2004-ben,
és 2005-ben is az V. Országos Rajeczky Benjamin népdal versenyen
aranyminősítést szerzett. A Sárkányfű együttessel 2004-ben a
Táncház-Népzene c. hanglemezpályázat nyertesei közé kerültek,
és az Új élő népzene 10. c. hanglemezen is megjelentek.
2001-ben kezdett táncolni, azóta megfordult az Angyalföldi Vadrózsa
Táncegyüttesben, a Bihari János Táncegyüttesben, a Válaszút
Táncegyüttesben, a Fitos Dezső Társulatban, Bem Táncegyüttesben.
2009-ben a Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon a legjobb férfi
táncos lett.
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BERECZ
ISTVÁN

A Fonóban rendszeres tartott táncházat, ahol a gyimesi csángó
tánc- és zenekultúrát népszerűsítette. 2012-ben a Fölszállott a páva c.
népzenei-néptáncos vetélkedő szóló tánc kategóriájának győztese lett.
2013-ban az Elle magazin az év legtehetségesebb fiataljai közé választotta.
Szintén 2013 nyarán bekerült abba a magyar delegációba, akik a magyar
kultúrát hivatottak képviselni az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb
folklór fesztiválján, a Washingtonban megrendezésre kerülő
Smithsonian fesztiválon. Szintén ebben nagy sikerrel szerepelt a párizsi
Unesco Palotában. 2014-ben Zuglóban az Év Emberének választották.
2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán diplomázott.
Ugyanebben az évben a Vidnyánszky Attila rendezte János vitézhez
készített koreográfiát a Nemzeti Színházban. Ugyanitt a Fekete ég - Fehér
felhők c. előadásban kapott szólószerepet, szintén Vidnyánszky Attila
rendezésében.
Eddigi pályája során fellépett Németországban, Angliában, Hollandiában,
Olaszországban, Belgiumban, Észtországban, Bulgáriában, Franciaországban, Törökországban, Mexikóban, Lengyelországban, Szerbiában és az
Amerikai Egyesült Államokban.

www.fono.hu

MEGJELENÉSI
LEHETŐSÉGEK:
1.csomag:
Felsorolás a listában

Kapcsolat

INGYENES
Kepes Bianka

2.csomag:
Fotó + szöveges bemutatás
1 oldalon, kiemelés a listában

tagsag@tehetsegesmagyarok.hu
06709532514

Ár: bruttó 15.000 Ft

3.csomag:
Fotó + szöveges bemutatás + videó
2 oldalon, kiemelés a listában
Ár: bruttó 25.000 Ft

www.tehetsegesmagyarok.hu

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁINK:

Külképviseletek, magyar közösségek: 80 db

Rendezvényszervező ügynökségek

28 db

Konferencia szervezők

16 db

Rendezvényhelyszínek

34 db

Kiállításszervezők

14 db

Művészeti központok,
kulturális intézmények, színházak

410 db

