16. Pécsi Advent
Tájékoztató adatlap
Időpont: 2018. december 2-től 16-ig

Helyszínek: Pécsi Székesegyház, Dóm Kőtár

Kérünk minden tisztelt Jelentkezőt, hogy tekintettel a többi előadóra és az Egyházmegyével való közös
szervezési munkára, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.
A rendezvényre az advent lelkiségének megfelelő műsorral bárki, díjtalanul jelentkezhet.
Egyéb feltételek:
-

-

-

A Pécsi Egyházmegye helyszínein megrendezésre kerülő programsorozat szakmai felelőse Kovács Szilárd
kurátor, a Pécsi Székesegyház zeneigazgatója, aki dönthet a műsorok engedélyezéséről, időtartamáról és
helyszínéről.
Kérjük a jelentkezéseket írásban, az advent@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre küldeni október 15-ig., a
jelen levélhez csatolt Jelentkezési lappal. Kérjük, a jelentkezési lapot mindenki gondosan töltse ki, mert a
későbbi munkafolyamatok során a rendezők abból fognak dolgozni (beosztások, kommunikáció). Egyéb
információért érdeklődni lehet ugyanitt, vagy hétfőtől péntekig, 8:00 és 16:00 óra között a 30-637-44-64-es
telefonszámon.
A programok beosztása tartalmuk szerint történik.
A Pécsi Egyházmegyei Advent a liturgikus eseményekhez alkalmazkodik, ezért minden program
meghatározott időpontban, 16:00-kor és 19:30-kor kezdődhet.
A Pécsi Egyházmegye biztosítja az alapvető infrastruktúrát és a fellépések technikai eszközeit. Az adventi
műsorokhoz szükséges további, adott esetben különleges technikai eszközökről, hangszerekről a fellépő
saját maga gondoskodik, azok megjelölését kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon.
Azok számára, akik a Dóm Kőtárban tervezik fellépésüket, a helyszínen rendelkezésre áll egy akusztikus
pianínó.
A rendezvények mind a közönség, mind a résztvevők számára ingyenesek.
A fellépés előtt – előzetes egyeztetés után – minden fellépőnek lehetőséget biztosítunk egy próba
beiktatására.
A rendezvénysorozat arculata és kommunikációja egységes. Ezt a biankó plakátot minden elfogadásra került
előadás kapcsolattartója megkapja, hogy fellépését egységes grafikai keretben hirdethesse saját
kommunikációs csatornáin (digitálisan, vagy nyomtatásban).
A programsorozatról a Pécsi Egyházmegye jogosult nyilatkozni a médiumokban, az érdeklődő
sajtómunkatársakat a kommunikációs irodához kérjük irányítani: sajto@pecs.egyhazmegye.hu
A Pécsi Egyházmegye megbízásából egy fotós munkatárs gondoskodik a rendezvények dokumentálásáról. A
rendezvények helyszínein egyéb képi felvételt kérjük csak saját felhasználás céljából készítsenek. Az így
készült felvételek publikálásához minden esetben szükséges az Egyházmegye előzetes hozzájárulása.
A programokhoz a fellépők és a közönség a templom hőmérsékletének megőrzése, valamint a zavartalan
előkészületek biztosítása érdekében, bejáratként és kijáratként csak a nyugati kaput használhatják.
A Székesegyházban fellépők számára öltözésre, hangolásra, beéneklésre a hittanterem, az altemplom és a
Jézus Szíve kápolna áll rendelkezésre. Előre jelzett kérés esetén a Dóm Kőtárat is használatra tudjuk
bocsátani, amennyiben az igényelt időpontban nem zajlik ott másik rendezvény.
A Dóm tér kivitelezési munkálatai miatt nagy valószínűséggel parkolóhely csak igen korlátozott
mennyiségben fog rendelkezésre állni. Kérjük minden fellépőnk, lehetőségeihez mérten kommunikálja ezt a
saját közönsége felé. A szervezés későbbi fázisaiban, novemberben, az építkezés haladásának függvényében,
bővebb tájékoztatást tudunk adni.
Kérjük, hogy a Pécsi Egyházmegye épületeiben — különös tekintettel a Szentély területére — a fellépők és
a résztvevők tartsák tiszteletben a vonatkozó házirendet és a helyszínek szellemiségét, szakralitását.

