VšĮ Beepart kūrybinės dirbtuvės: 2014 m. darbų ir finansų ataskaita

Parodos
Kristinos Norvilaitės grafikos darbų paroda „SAVISTABA“ Sausio 10-30 d.

Andriaus Makarevičiaus tapybos darbų paroda “Paramaribo jausmas” Vasario 28 - Kovo 20 d.

Cianotipijos paroda „Mėlynoji nuotaika“ Kovo 21 – Balandžio 24 d.

Kazimiero Ivanausko tapybos darbų paroda Balandžio 25 – Gegužės 15 d.

Sigitos Jakutytės tapybos darbų paroda “Ir tau, Martynai, mėlyno dangaus”Gegužės 16 – Birželio
3 d.

Eimanto Pažūsio kūrybos darbų paroda Birželio 4-26 d.

Rasos Bartaševičiūtės tapybos paroda Birželio 27 – Rugpjūčio 1 d.

Dainiaus Trumpio tapyba: „Identitetas“ Rugpjūčio 29 – Rugsėjo 25 d.

Jungtinė tapybos ant šilko paroda „Švytėjimas“ Rugsėjo 26 – Lapkričio 6 d.

Jungtinė meno paroda „Iš kaimo“ Lapkričio 7 – 27 d.

Eglės Selevi paroda „TAPYBA AR ŠILKAS“ Lapkričio 28 – Gruodžio 18 d.

Jungtinė jaunųjų „Beepart“ kūrėjų paroda Gruodžio 19 – 31 d.

Kasdienės veiklos
Filmai
2014 metais rodėme Lietuvos ir užsienio šalių filmus, tarp jų: ispanų, danų, latvių, kolumbiečių,
argentiniečių, vokiečių filmai.

Iš žemiau pateikto tvarkaraščio matome, kad kasdienės veiklos orientuotos į vietos
bendruomenę:

Bendruomenės renginiai
Miesto bendruomenės eko daržo sodinimo su Žali.lt (vasarą), bei derliaus nuėmimo šventė
(rudenį), su tuo susijęs paskaitų ciklas, filmų peržiūros, bendros vakarienės.

„Darom“ talkos organizavimas Pilaitės rajone.

Yamaha muzikos mokyklų absolventų koncertai.

„(Ne)perskaitytų knygų mugė“ organizuota aktyvios bendruomenės narės – literatės Aušros
Kaikarytės.

Vasaros kūrybiškumo ugdymo stovyklos vaikams.

Beeblusa – blusturgis skirtas ne tik keistis daiktais bet ir diskutuoti apie bendruomenės naujas
iniciatyvas.

Spalvoto meduolio diena.

Baltų vienybės šventė.

Pilaitės amatininkų ir menininkų mugės „Sukurta Pilaitėje“: Velykinė ir Kalėdinė (organizuota
bendradarbiaujant su PC „PUPA“).

Spektakliai vaikams
Kiekvieno mėn. trečią šeštadienį (sezono metu) vaikus kviečiame į improvizuotus spektaklius
vaikams su aktore Dalia Klimavičiūte. 2014 metais rodėme: „Juoda – balta kaip kine“, „Nešė
meškinas pro šalį“, „Išbėgs pelė iš miško“, „Buvo vienąkart kiaušinis“, „Dangus griūna“, „Veršelis
iš Karklų gryžtelės“.

Būreliai vaikams
Keramikos būrelis

Keramikos būrelis mažyliams nuo 1 m.

Kūrybiškumo ugdymo mokyklėlė "BURIAM - KURIAM"

Komiksų, grafikos ir animacijos būrelis

Kūrybinės architektūros dirbtuvės

Piešimas ir tapyba

Veiklos suaugusiems:
Pastovios veiklos: Joga, mankštos moteris, Beepart mamų klubo teminiai susirinkimai.
Periodiškai organizuojame: siuvimo kursus, interjero detalių kūrybines dirbtuves, anglų kalbos
kursus ir įvairias dirbtuves (margučių gamybos, cianotipijos ir kt.)

Ketvirtas tarptautinis šviesos instaliacijų festivalis Beepositive 2014
Šiemet Beepositive festivalis buvo „Vilnius šviečia“ renginio dalimi. Dalinamės renginio
statistika:
• 50 instaliacijų,
• 2 apšviesti tiltai,
• 5 užsienio menininkai,
• 8 video projekcijos,
• 4 jaunų muzikantų grupių pasirodymai netikėtoje erdvėje pastatytoje scenoje,
• 6 kūrybinės dirbtuvės/pamokas suaugusiems ir mažiems,
• 1 deganti instaliacija,
• Surengtos savaitės trukmės dirbtuvės aukštųjų mokyklų studentams,
• Festivalyje debiutavo ir Pilaitės bendruomenės mėgėjų teatras su spektakliu "Pilaitės
vaiduoklis",
• Mums padėjo pusė šimto savanorių bei būrys Pilaitės aktyvių gyventojų,
• Po festivalio sulaukėme daugiau nei 1000 nuotraukų, kurias atsiuntė lankytojai.

Žvėryno tilto apšvietimo projekto koordinavimas
Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybė
Rangovas – UAB „Muzikos ekspresas“
Koordinatoriai – VšĮ „Beepart kūrybinės dirbtuvės“

Beepart konferencijose
„Cross inovation“ (Berlynas, Vokietija) - Vilniaus savivaldybė atrinko mus ir dar vieną įmonę kaip
inovatyvią ir pakvietė kartu dalyvauti „Cross inovaton“ dirbtuvėse Berlyne.
„Culturability“ - tarptautinis projektas skatinantis Baltijos jūros regiono šalių kultūrinį
bendradarbiavimą. Dalyvavome 3 seminaruose – Vokietijoje, Lenkijoje ir Latvijoje.
Taip pat aktyviai dalyvavome Vilniuje vykusiose konferencijose apie socialinį verslą, kūrybines
industrijas ir kt.

Finansai: VšĮ „Beepart kūrybinės dirbtuvės“ 2014 metų įplaukos:
Įstaigos dalininkas Andrius Ciplijauskas.
Būreliai, patalpų nuoma ir kitos pajamos - 11.246,29 eur.
UAB EIKA parėmė šviesos instaliacijų festivalį – 347,83 eur.
UAB Vilmestos projektai parėmė šviesos instaliacijų festivalį - 260,87 eur.
Kultūros rėmimo fondas skyrė šviesos festivaliui - 5797,10 eur.
Kultūros rėmimo fondas skyrė filmų peržiūroms - 1449,28 eur.
Keletas privačių asmenų skyrė 2% GPM viso:
Pilaitės seniūnija skyrė – 2898,55 eur.
Vilniaus miesto savivaldybė jaunimo programoms skyrė: 1217,39 eur., neformaliam ugdymui –
1710,14 eur.
Vilniaus miesto savivaldybė paėmė šviesos festivali žvėryno tilto apšvietimui skyrė 27536 eur.
Žvėryno tilto apšvietimo projekto koordinavimas – 1449,27 eur.
Patirtos veiklos sąnaudos Lt iš jų DU ir Sodra - 3.595,67 eur.
Įstaigoje dirbo 2 asmenys: direktorius, kuris gauna 200 eur/mėn. atlyginimą ir projektų vadovė pgl
individualios veiklos pažymą, jai mokamas 3 eur/h atlyginimas.
Taip pat 2013 m. rugsėjo – 2014 m. kovo mėnesį dirbo tarptautinė savanorė iš Rumunijos: Raluca
Bobis, ją nuo 2014 m. Rugsėjo mėn. pakeitė savanorė iš Latvijos Laima Romberga. Taip pat pas
mus savanoriškai darbavosi savanorės iš Lietuvos: Gegužės – Spalio mėn. Jelena Špakova,
Rugpjūčio – Gruodžio mėn. Justė Černiauskaitė ir nuo Rugsėjo mėn. (planuojama) iki 2015 metų
Kovo mėn. Monika Gedrimaitė.
Taip pat sulaukiame aktyvios pagalbos iš aktyvių bendruomenės narių.
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