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Bevezető 
 

Az EKF színházi koncepciójának javasolt projektjei hosszú távon 

kívánják felpezsdíteni Veszprém és a Balaton-régió színházi életét. 

Szeretnénk, ha a színházi előadások látogatása nem csupán egy szűk, az 

adott művészeti ág iránt egyébként is érdeklődő társadalmi kör számára 

lenne természetes elfoglaltság, hanem egy lényegesen szélesebb réteg 

ismerné fel, hogy a világ és az ember megismerésének, valamint egy 

minden szempontból prosperáló társadalom kialakításának egyik kulcsa 

lehet a drámaművészet.  

Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, elsődlegesen fontosnak tartjuk a 

fiatalok – általános és középiskolások, illetve egyetemisták – bevonását a 

programjainkba, illetve bizonyos fokú dimenzióváltást is szükségesnek 

gondolunk, amely elsősorban a színház mint tér fogalmát tágítaná ki. 

A koncepció minden egyes projekt kapcsán érvényesíti az EKF 

alapértékeit. A közösség bevonása és az edukációs vetület mellett, a 

hagyomány és az innováció szerepe is jelentős, valamint a horizontális 

alapelvek is áthatják a színházi programokat. Ennek értelmében az 

események szervezői ügyelnek a környezettudatos szemléletmód 

közvetítésére, a látogatóbarát megvalósításra, valamint az önkéntesek 

bevonására is.   

Fontosnak tartjuk, hogy az EKF színházi koncepciója a helyi 

színházi szereplők és intézmények támogatását is élvezze, ezért a 

kialakítás során folyamatos konzultációkat tartottunk a Veszprémi Petőfi 

Színház, a Pannon Várszínház, a Kabóca Bábszínház és a Pannon 

Egyetem dráma- és színházismeret tanári szakjának vezetőivel. 
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Célok 
 

o Fenntarthatóság:  

A színházi koncepció egyik projektje sem egyszeri látványosság. 

Mindegyik program hosszú távon képviselhet és teremthet értékeket 

Veszprémben, a régióban és országszerte is, hiszen a helyi intézmények 

szívesen kapcsolódnak a kezdeményezésekhez, egyben vállalják, hogy 

azokat 2023 után is tovább viszik. 

 

o Színházi nevelés – színházra nevelés:  

Veszprémben és a régióban is nagy hiány, hogy nincsenek olyan általános 

vagy középiskolák, amelyek színjátszókörrel vagy drámatagozattal 

rendelkeznének. Ezt az űrt szeretnénk betölteni a Színitanoda-projekttel, 

a tantermi előadásokkal és a nyári drámatáborokkal. 

 

o Fiatalok megszólítása és bevonása a programokba:  

A dráma a megértés, a problémafeldolgozás, a konfliktusfeloldás, a 

kreativitás és együttműködés művészete. Szociális szempontból 

valóságos aranybánya. Márpedig az elmúlt évek kutatási eredményei 

alapján egyre sürgetőbb, hogy az intellektualitás mellett a fiatalok érzelmi 

intelligenciáját és szociális készségeit is fejlesszük. A színház és a 

drámaművészetek kiválóan alkalmasak erre. Azt szeretnénk, hogy a 

Veszprémben és a régióban felnővő fiatalok számára a mindennapok 

természetes része legyen a színház. Ezen cél elérését szolgálja több 

projektünk is. 
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o „Színház az egész világ”:  

A koncepció fontosnak tartja, hogy a klasszikus színházi terek mellett, 

izgalmas, különleges helyszíneken is létrejöjjenek előadások. A színház 

kimegy az emberek közé: utcákra, terekre, parkokba, kapualjakba, 

lakótelepekre és a legkisebb falvakba, a Balaton partjára és „vízére” 

egyaránt. 

 

o Nemzetköziség:  

Az egyes színházi projekteken belül külön erényként tekintünk a 

nemzetközi intézmények, társulatok vagy csoportok bevonására. Ezek a 

közreműködések az elvi megfontolások mellett a projektek 

kommunikálhatóságát is nagyban segítik. 

 

o A helyi intézmények támogatása:  

A koncepció több pontja is javasolja a már meglévő, helyi intézmények 

által elindított programok fejlesztését. Mindegyik esetben, a színházak 

vezetésével együttműködve, kidolgoztuk az adott program 

dimenzióváltásának lehetséges elemeit. 

 

o Több mint gyermekszínház:  

Célunk, hogy az elkövetkezendő időszakban átrajzoljuk az emberek 

fejében a bábszínházról élő képet. Maga a műfaj ugyanis lényegesen több 



 
 

6 
 

pusztán gyermekszínháznál. Komoly darabok izgalmas és újszerű 

megvalósítási lehetőségeit rejti magában a bábozás.   

 

Célcsoportok 

 

a. Elsődleges: 

 

o Általános és középiskolások:  

A színházi koncepció több programja is edukatív jellegű. A Színitanoda 

mellett a nyári táborok is a diákokat célozzák meg. Nem csupán 

közönségként számítunk a fiatalokra, hanem alkotóként, előadóként, a 

színházi programok tevékeny részeseként gondolunk rájuk. Fontos 

szempont, hogy alapvetően nem színészeket képzünk, hanem ahhoz 

segítjük hozzá a fiatalokat, hogy kiegyensúlyozott, kreatív felnőttekké 

válhassanak. A rendhagyó terekben megvalósuló izgalmas előadások is 

közelebb hozhatják a színházat az újra, a formabontóra vágyó kamaszok 

számára. 

o Egyetemisták:  

A rendhagyó előadások az egyetemi hallgatókat is jelentősebb számban 

nyerhetik meg a színművészet számára. A Pannon Egyetem dráma- és 

színházismereti szakjának hallgatói ráadásul tantermi előadásokat is 

tartanának, illetve a Színitanoda drámajátékos kurzusaiba is 

bekapcsolódnak. 
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o Színházba nem járó, veszprémi és régiós lakosok korosztálytól 

függetlenül:  

A színházi koncepció fontosnak tartja, hogy olyan sokszínű, izgalmas, a 

hagyományos műfajokat és a legújabb törekvéseket is felvonultató 

programokat tudjon felmutatni, amelyekkel képes a legkülönbözőbb 

irányultságú emberek érdeklődését is felkelteni. A színház – mint a 

művészetek általában – rólunk szól, minket és a körülöttünk lévő világot 

magyarázza. Ezt a gondolatot szeretnénk a lehető legközelebb vinni az 

emberekhez. 

 

b. Másodlagos: 

 

o Színházkedvelők (helyi és országos viszonylatban is):  

Természetesen azok számára is szeretnénk minőségi programokat 

kínálni, akik számára a színházba járás szinte kötelező heti program. A 

rendhagyó tereken megvalósuló formabontó előadások, illetve a 

nemzetközi társalutaok közreműködései az ő körükben is nagy 

érdeklődésre tarthatnak számot. 
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Projektek: 

 

I. Színházi nevelés – Színházra nevelés 
 

1. Színitanoda 
 

Fontos, jövőbemutató és hiánypótló projekt. 

A tanoda megvalósítását Komáromi Sándor, a Pannon Egyetem 

dráma- és színházismeret szakjának mesteroktatója, a Teleszterion 

Kulturális Egyesület vezetője és a Soproni Színitanoda alapítója 

koordinálná. A kezdeményezés helyi, alulról jövő, sokéves tapasztalatra 

épül és abszolút fenntartható. 

A Pannon Egyetem M2 épülete adna helyet a tanodának, illetve a 

veszprémi színházi intézmények is kihelyezett oktatói terekként 

működnének. Bizonyos órákat a színházban, klasszikus színházi 

körülmények között tartanának a diákoknak. 

Három korcsoportban indulnának a tanoda foglalkozásai, kurzusai: 

általános iskola alsótagozat, általános iskola felsőtagozat és középiskolai 

korcsoport. 

A tanoda egyfajta koprodukcióban működne a helyi színházakkal, 

valamint a Színház és Filmművészeti Egyetemmel is szoros lenne a 

kapcsolat. Meghívott előadókként vagy egyes kurzusok vezetőiként 

számítanának a színészekre, színésznövendékekre, bábszínészekre és 

színházi szakemberekre. A helyi színházak örömmel fogadták a felkérést. 

Komáromi Sándor mellett egy állandó oktatóval (Kovács Gergő) el tud 

indulni a tanoda, és 60-70 fős tanulói létszámig működőképes is ez a 

minimalizált szervezeti felépítés.  
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A Színitanoda művészeti iskolás háttérrel működne, amely biztosítja 

az állami normatívát és hivatalos bizonyítvány kiállítására is feljogosít. A 

pécsi Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola adná ezt a hátteret csakúgy, 

mint a Soproni Színitanoda esetében is. A pécsi iskola szerződést kötne 

az egyetemmel az M2 épület bérlését illetően. 

A Színitanoda diákjai az EKF színházi programjainak 

önkéntesbázisát is adnák.  

A tanoda, 60-70 beiratkozó esetén, diákonként 30.000 forint éves 

tandíjjal és az állami támogatásokkal kiegészülve három éven belül 

teljesen önfenntartóvá válna, és hosszú távon lehetne a központja a régió, 

vagy akár a teljes Dunántúl színházi nevelésének. 

 

2. Veszprémi Petőfi Színház – Színházvilág-képzés 
 

Országos szinten is hiánypótló képzés középiskolások számára. 

A színházi háttérszakmákat bemutató, és gyakorlati foglalkozásokat 

biztosító kurzusokat szervez a Veszprémi Petőfi Színház. Több éve 

tervezik már a program elindítását, mivel országos szinten is nagy 

problémát jelent a társulatok számára, hogy évről évre egyre kevesebb a 

képzett háttérember.  

Kurzusok:  

o Általános színházismeret 

o Műszaki – szcenika, világosítás, akusztika 

o Művészetmenedzsment, művészeti titkárság 

o Értékesítés, színházmarketing, PR 

o Színházgazdaság, HR 



 
 

10 
 

o Gyártás – díszlet- és jelmeztervezés 

o Petőfi Szalon – meghívott előadók 

 

3. Drámatáborok 

  

A táborok a színházi nevelés projektekhez kapcsolódóan valósulnak meg. 

A Színitanoda és a Petőfi Színház is indítana nyári tábort, ahol a fiatalok 

intenzívebben mélyülhetnének el a színjátszás gyakorlatában. 

 A Színitanoda táborában (ADJ Műhely Színházi Nevelés Tábor) 

drámaszakos egyetemisták segítségével középiskolai tanulók hoznának 

létre olyan előadásokat, amelyeket aztán szeptembertől a helyi iskolákba 

is elvinnének tantermi előadások keretein belül. A rövidebb lélegzetvételű, 

de annál tartalmasabb darabokat feldolgozóbeszélgetés követné, amelyet 

Komáromi Sándor vezetne. Sándor a drámapedagógiai képzettsége 

mellett mentálhigiénés szakember is. Az első tervezett előadás az 

Antigoné, amelyet húsz régiós középiskolában mutatnának be.  

 A Veszprémi Petőfi Színház tábora elsősorban általános 

iskolásoknak és óvodásoknak szólna, vagyis a legkisebbeket vonná be a 

színházi miliőbe.  
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II. Híd-projektek (érzékenyítőszínház) 
 

1. Lélektől-lélekig Fesztivál 
 

 A Veszprémi Petőfi Színház által négy éve elindított 

érzékenyítőszínházi programokat szeretnénk mind tartalmi, mind pedig 

kommunikációs oldalról megtámogatni, hiszen rendkívül fontos 

kezdeményezésről van szó. 

 A fesztiválra meghívott produkciók a hazai színházi élet széles 

spektrumát fogják be. A Katona József Színháztól kezdve, az Orlai 

Produkciós Irodán és a Nemzeti Színházon keresztül számos társulat 

megfordul az eseményen. 

 Az előadások érzékeny és aktuális problémákra reflektálnak. A 

színdarabokat követően pszichológus és szociológus szakértők előadásai 

segítik a látottak feldolgozását. 

 

2. Mágikus Hetes 
  

 A Pannon Várszínház előadássorozata „a zsenik másságára, illetve 

a fogyatékkal élő kiválasztottakra” fókuszál. 

Színpadra állított darabok: 

o Peter Shaffer – Equus 

o Dosztojevszkij – Bűn és bűnhődés 

o Shakespeare – Hamlet 

o Daniel Keyes – Virágot Algernonnak 
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o Peter Shaffer – Amadeus 

o Géczi János – Likó Marcell: A Bunkerrajzoló 

 

3. Börtönszínház, avagy Madách Imre Az ember 

tragédiája című darabjának előadása a veszprémi 

börtön színjátszóival 
  

 A több mint 20 éve börtönökben, fogvatartottakkal színdarabokat 

készítő német aufBruch-csoportot kérnénk fel az előadás létrehozására. 

Az ő szakmai tapasztalatuk azért is elengedhetetlenül fontos számunkra, 

mert ez a munka elsősorban pedagógiai és pszichológiai, nem pedig 

pusztán rendezői feladat. Az aufBruch pontos, számtalanszor kipróbált 

módszertan mentén dolgozik. A húsz év alatt több mint 90 előadást 

állítottak színpadra, amelyeken összesen több mint 1300 fogvatartottal 

dolgoztak együtt. A német börtönök mellett Oroszországban és Chilében 

is rendeztek már darabot. 

 A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetősége 

örömét fejezte ki a projektötlettel kapcsolatban, mivel évek óta működő 

színjátszóköre van az intézetnek. A társulat ráadásul az Országos 

Börtönszínházi Találkozókon is számos díjat bezsebelt már. 

 A Veszprémi Petőfi Színház, a Pannon Várszínház, a Kabóca 

Bábszínház és a Pannon Egyetem dráma- és színházismeret 

tanszékének oktatói is fontosnak és támogatandónak tartják a projektet. 

Ez a támogatás biztosítja a fenntarthatóságot is, hiszen kivétel nélkül 

mindegyik színházi intézet jelezte, hogy 2023 után szívesen tovább viszik 

a börtönszínházi darabok rendezését. 
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 Ez természetesen nem egyszerű feladat, ezért az aufBruch-csoport 

tagjai az ittlétük alatt egy workshopot is tartanának a hazai rendezőknek, 

színházi szakembereknek és színészeknek a börtönszínházi munkával 

kapcsolatban, így a gyakorlat és tapasztalat az egész országban 

alkalmazhatóvá válik. 

 

A projekt több okból is kiemelt helyet foglal el a színházi koncepcióban: 

1. 2023-ban lesz Madách Imre születésének kétszázadik évfordulója. 

2. A nemzetközi csapat bevonásával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a 

mindenki által zseniálisnak tartott, de külföldön mégis kevésbé 

ismert Az ember tragédiája című darabot felhelyezzük Európa 

drámatérképére. 

3. Szakmai szempontból különösen érdekes, hogy egy német rendező, 

hogyan fogja meg Madách darabját. 

4. A projekt rendkívül jól kommunikálható. Könnyen felkeltheti a hazai 

és nemzetközi érdeklődést is. 

5. Szociális szempontból is fontos üzenettel bír a program, hiszen 

egyfajta hidat képez a fogvatartottak és a börtön falain kívüli 

társadalom között. Az elítéltek komoly és tartalmas művészeti 

élményt adhatnak a kinti világnak: ez mindkét fél számára gyógyító, 

elfogadást és nyitottságot előidéző folyamatot indíthat el, ami 

később a rabok társadalomba történő visszaintegrálódást is 

nagyban elősegítheti. 
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III. Rátonyi Róbert Operettfesztivál 
  

 Az első alkalommal 2018-ban megrendezett Operettfesztivál 

hagyományteremtő céllal indult el, hogy a hungarikummá minősített műfaj 

számára biztosítson állandó fórumot. A fesztivál évről évre egyre több 

látogatót vonzott, az EKF színházi koncepciója pedig szeretné 

felerősíteni, még dinamikusabbá tenni ezt a felívelő folyamatot. 

 A Rátonyi Róbert Operettfesztivál az eddigiekben a Színházkertbe, 

illetve a Kossuth Lajos utcára vitte ki a műfaj legnevesebb hazai előadóit. 

A Veszprémi Petőfi Színház a 2023-as évben egy lényegesen nagyobb 

szabású programot tervez. A fesztivál gyakorlatilag Veszprém egészét 

helyszínként kezelné, a Színházkert mellett a Vár, a Kolostorok és Kertek 

és a megyeszékhely utcái is megtelnének az operett műfaja köré épülő 

programokkal. 

 

A 2023-as Rátonyi Róbert Operettfesztivál tervezett programja: 

 

1. Nagyszabású nyitóceremónia 

Helyszín: Vár, Színházkert 

(Élő körkapcsolás: Veszprém – Temesvár – Elefsina) 

 

Fellépők:  

o A Veszprémi Petőfi Színház művészei 

o A Budapesti Operett Színház művészei 
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o A Volksoper Bécs szólistái 

o A Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei 

o A Magyar Nemzeti Cirkusz művészei 

o Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi művészeti csoportjai 

o Tánckar és Veszprém Város Vegyeskara 

o Óriás bábosok, tűzzsonglőrök, zászlóforgatók, lovashuszárok 

o Nemzetközi közreműködők: Csehország, Franciaország, Románia 

(Erdély), Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország 

és Szlovákia előadói 

 

2. Kálmán Imre – Csárdáskirálynő előadás három helyszínen 

o Első felvonás (Orfeum): Színházkert 

o Második felvonás (Bécs, hercegi palota): Vár 

o Harmadik felvonás (Karsbadi fürdő): Kolostorok és kertek 

 

3. Vizi Operettgála 

Szinkronúszókkal létrehozott operettelőadás a városi sportuszodában. 

4. Zárógála 

A Veszprémi Petőfi Színház és a Magyar Nemzeti Cirkusz koprodukciós 

előadása, amelyen a fesztivál hazai és külföldi szólistái is fellépnek. 

5. Kísérő programok 

Kiállítások, GastrOperett (ételstandok), Gyereksziget, vásár 

6. Balatonfüred és Balatonalmádi programjai 

Operetthajó, esti kertmozi, úszóverseny, lovashintóval a Balatontól a 

fesztiválig 
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IV. Rendhagyó terek, rendhagyó előadások 
  

 A színházi koncepció fontos célkitűzése, hogy izgalmas, sokszínű 

előadásokkal töltse meg Veszprém és a régió utcáit, tereit, kapualjait és 

tulajdonképpen bármilyen területet, ahol egy adott darabot elő lehet adni. 

Egyrészről ki szeretnénk vinni a színházat az emberek közé, másrészről 

pedig lehetőséget szeretnénk biztosítani a különböző színházi műfajok 

bemutatására, valamint a fiatal alkotók vagy alkotócsoportok régiós 

bemutatkozására is. 

 Az előadássorozat havi rendszerességgel, valamelyik szürke 

hétköznapon biztosítana színes színházi élményt az érdeklődőknek. 

 A projektcsomagon belül külön hangsúlyt kaphat a bábszínház 

műfaja, méghozzá annak a komolyabb húrokat megpengető, elsősorban 

kamaszoknak és felnőtteknek szóló előadásai. Ezzel a Kabóca 

Bábszínház azon törekvését is megsegítenénk, amely leszámolna azzal a 

sztereotípiával, miszerint a bábszínház kizárólag gyermekszínházat 

jelent. 

 Tervezett partnerek:  

Teleszterion Tűzszínház, Kabóca Bábszínház, Budapest Bábszínház, 

Sztalker Csoport, Orlai Produkciós Iroda/Füge Produkció, O. Horváth Sára 

(többszörösen díjazott, veszprémi származású fiatal rendező, író, 

dramaturg), Soltis Lajos Színház, Szkéné Színház/Forte Társulat, Katona 

József Színház, Örkény István Színház, Élőkép Színház, Veszprémi 

Petőfi Színház, Pannon Várszínház, a Veszprémi Színitanoda 

színjátszóköre, nemzetközi társulatok 
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V. Petőfi200 programok 
  

 A színházi koncepció is kiemelten kezeli a 2023-as Petőfi 

bicentenáriumot. Ennek megfelelően a helyi színházi élet szereplői Petőfi 

élete és munkássága köré szerveződő előadásokkal is készülnek. A 

produkciók egyik fontos célja, hogy bemutassák a kevésbé ismert Petőfit.  

 

1. Karaffa-drámapályázat 
  

 A Pannon Várszínház 2021-ben meghívásos pályázatot ír ki, a 

kortárs magyar irodalom jeles képviselőit megszólítva, Petőfi Sándor 

Karaffa című drámatöredékének befejezésére. A pályázatot 2022-ben 

bírálja el a szakmai zsűri, és a 2023-as évben mutatja be a színház a 

nyertes művet. 

A beérkezett pályaművek a Kalligram Kiadó gondozásában egy 

drámakötetben jelennének meg. 

A Karaffa-pályázat zsűrije: 

o Dobák Lívia dramaturg 

o Nánay István színikritikus 

o Blaskó Péter színművész 

o Géczi János író, költő 

o Vándorfi László rendező 

A pályázaton résztvevő írók (ABC-sorrendben) 

o Fabacsovics Lili 

o Forgách András 
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o Darvasi László 

o Dézsi Fruzsina 

o Garaczi László 

o Háy János 

o Kovács Dominik és Viktor 

o Márton László 

o O. Horváth Sári 

o Szakonyi Károly 

o Szálinger Balázs 

o Tasnádi István 

o Terék Anna 

o Visky András 

o Zalán Tibor 

 

 A Veszprémi Petőfi Színház, az irodalmi koncepcióban szereplő 

Ekhós szekér-projekthez kapcsolódva, a régió számos településére 

elvinné a Petőfi művei köré épülő előadását. 

 A Kabóca Bábszínház tantermi bábelőadással készül, amellyel az 

iskolai Petőfi-oktatást tennék színesebbé. 

 A veszprémi társulatok számos programötletet megfogalmaztak 

még, amelyeket a stratégiai javaslatukban fel is tüntettek. Ezekre más 

projektekhez kapcsolódva, vagy open call-típusú pályázaton keresztül 

nyerhetnek támogatást. 
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Tervezett együttműködések 
 

Veszprémi Petőfi Színház 

Pannon Várszínház 

Kabóca Bábszínház 

Pannon Egyetem MFTK dráma- és színházismeret tanári szak 

Teleszterion Kulturális Egyesület 

Kisfaludy Színház Balatonfüred 

aufBruch Prison Theatre 

Magyar Teátrumi Társaság 

Színház és Filmművészeti Egyetem 

Nemzeti Színház 

Budapest Bábszínház 

Sztalker Csoport 

Katona József Színház 

Örkény István Színház 

Szkéné Színház/Forte Társulat 

Orlai Produkciós Iroda/Füge Produkció 

Soltis Lajos Színház 

Ellenfény folyóirat 

EKF-városok, testvérvárosok és V4-es országok színi társulatai 


