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,,A rnűu elt s é g j ő sorsbon éke s s é g, lralsors lra n tnene dék"

Alkotórniílrelyiink í'enti rnottója a 2o2o-as esztenclőberr nem is lehetne aktuálisabb. Egy világjáruány

közepérr, at-tri]<or rninden ós rnindenki egyrnástól elzán,a próbálja tírlélni ezt a teljesen írj és váratlan

helyzetet, ncrn könnyű ,,színházat" csinálni, hiszen ennek a rnííí'ajnak lételeme az egymással és a

közönséggel való élő kapcsolat.

Az ór,rl-rég zö]<kcnőmentescr-r inclrrlt, lriszetr zor9 óv l,ég,én 9 Tankeriilettel kötöttiink szerződést aLázár

Iitvin Pt,ogt,anr ket,ctóben, amtl]yben az ,,Arelny balladák- másképp", valamint Csukás Istvárr-Dolmány

Attila_Szitha Miklós: ,,t_]tazás tr szernpillárn rnögött" címíí rnesejátéka szerepelt. A zor6-ban Írtiára

indított ,,Színház az iskolákba meg,y" progransorozatunk keretében bernutatott ,lA,rany balladák-

rnásképp" összmíívészeti előadásun]<at a zozo. március rr-i ]ezárás előtt rr helyszínen, r6 alkalornmal,

3.zo3 cliák és taná1,láthatta.

Ál]andó ilrtszóhelyiirrkörr a I1atszín 'l'eátt,tttrrban tor,ább ilrtszotttrk a Csrrkás tnesejátÍ:ktrnkat, valamint

a 2019 őszén a ,,Szírrhirz az iskolákba megy" sorozat z. részeként Ady Iindre halálának roO. édordrrlója

al]<alrrrával benruttrtott kortárs, trkadályrnentesített, dokumentumszínházi előadásunkat. Az

ADYncrnADYde darabbal két írjbudai általános- ós középiskolában, valamint a pécsi Koch Valéria

IskoIaközpontbarr vendégszerepelttink.

A parldórrria rrriatt a többi előadótliír,észeti szcrvczcthez lrasorrlóan nel<iink is át kellett kö]tözntink a

,,r,ilttrális tét,be", czórt egv l-rosszírtár,ír cgyiittrnííköclést kötöttiirr]< a Visualrent Rendezvénytechnikai

kít-r,el, akiknek a segítségóvel előadásainkat többkatnerits í'elvétcllel rö8zítettiik.

Az ,,Utazlis a szempilltirn rnögött" cítníí rneseiáték í'elvételórrnek elkészítésekor - amit közvetlenül a

]rtrt,ácsonyi iinrrepck előtt történt - egv kiilönlcges rneglepetéssel is kedveskedtünk nézőinknck.

Felkór,tiik a'ftrlambti Ütőegyiittes míír,észeit, hogy ,,játszanak" veliink, alrik nagy örömrnel vállalták a

közlerrrííliödést.

Előadásainkat novetnbertől a Jegy,hu online l'eltiletén, a későbbiekben pedig az eSzínház platformján

kercszttil látlratta közönségiink. Közben, egy techrrikai feilesztésnek köszönhetően, hogy a Lázár Errlin

plogfat]l előadásait teljesíteni tucljuk, a honlapunkon keresztiil egyedi link és jelszó segítségével

biztosítottrr1,1I<hoz,zá{ór-óst a tankeriilcti iskolák számára. Ígv a diákok az online oktatás keretében,

valóban ,,rcrrdkívii]i tanóra kertében" l1ithatták az ,,Arany balladák - rnásképp", valamint az, ,,Utazás a

s ze rrr p il 1 1r rr-r rrr ö gött' c í m íí ei (j a cllr s tr n kat,



M(íköclésiink stabilitásához elengedhetetlenek azok a pályázati tárnogatások, amelyeket előadásaink

lótlehozásához, r,alamint továbbjátszásálroz nyújtottunk be, 2o2o-ban először nyílt lehetőségiink, hogy

,.I7, liMM I ],],]őacló-rníír,ósztlti szetveztltcl< többlcttlrrnogatásá ra kiírt tematikus pályázatain

c]ilrcltrlhassrtrrk. ]]zek az clrrye lt l_ítrrrogatásol< ttit1,,ynrór:tókberr lrozzáiárrrltak/hozzájárulnak ahhoz, hogy

a világjiilr,állJ, ktjzcpórr is igónycs és szóral<oztirtó előadírst_lkat kínáijtrnk közönségiinknek (,,ErzékenyítŐ,

szórakoztató proclrrkciók", ,,Erzékerry színházi prcljekt - akadályrnentesített ADY előadás") Írj és

kiilönleges prodrrlrciókat liészíthessiink (,,Zichy Szín-Műlrely családbarát művészeti programja -
PILINSZKY roo), tncgtarthasstik tnunkatársainkat (bórtámogatás).

A lcáll/rs nliatt saiát bcvóteleirrk rr rrrininrálisra csökkentek, ezért nagy segítséget jelentett az, hogy a

Mirgyar Míír,(lszeti Akaclórrria ..t 2o2()-l,ál kiíÉ rnííködési tárnogatlrs ]<cretösszegóből BOo.ooo Ft-ot Ítélt

trreg alkotótr' íílrelyiink szánrára,

Az őszi leáll1rs isnrét az írjrateruezésről szólt.

Vállalásaink közrjtt szerepcl cgy Pilinszky clőacllrs létt,chozitsa, arnclynek bernutatója 2()21-ben lesz,

lrisztlrr el<kot,iinncpeliiik a költő sz,iilctóscinc]< rorl, lralrilárral< peclig a 4o. éűbrdtrlőjil. ezelőadást'furek

NIiklóssal a Velsszínlráz alapítójával közösen hozzrtll létre. A clarab a költő kevésbé ismert és ritkán

l'elclolgozott rnesóit dolgozza fel, a mindenrrapjainknak részét képező legmoclernebb technológiák

(csevegő pfoglt]ln, szitrrltlátor, webkarncra) segítségével. A ,,Létmesék kicsit és nagyon fö]nőtteknek"

cítlet visclő ciőirdásunk z,aneszerz,őie, Szitlra Mikiós, a Talamba Ütőegyiittes vezetője.

A Zichy Szírl-Mií}rcly repertoárjlrrrali kialakításábtrn íbntos szercpet tölt be a magyar kortárs irodalom

icltls alkotílitla]< nlííl,eit betntttató cl(jadások színt,cvitclc. I(orábban két darabtrnk megírásában, illetve

szelkesztóstiben (zor8. Díszítők; zor9. ADYnernADYde) Csikós Attila drárnaíró volt segítségtinkre, most

pedig az cgvik legisrnertebb nagyar író ós ]<öltő míír,ét, a József Attila-díjas Egressy Zoltán által jegyzett

,,Gorclittsz" círníí ]<ornódiajárrak előkésziilctét tartottrrk.

A clarab a ],itet,irrttt,a Iroda}rli Portiil ,,kararrtérrpályázatára" késziilt, ahol többszáz pályamű rnellett

tlg},szclt,i al]<alonrtrral, í'e)olvasósr,irtházi kerctek között lieltilt bcrrrtttatásra, A darabot a sz,erző

ltll<otílrrt(íhctl,iirrk í'clkór,ósórc kib(ír,ítctte ós véglcg,csítctte. Az ősberntrtató lótrehozásához a Katona

Józseí Ptill,irzat, vaIanrint az NI(A Szírrlrázrníívészcti Kollógirrrna á]tal me8ítélt támogatások biztosítják a

pónztigvi keretet.

l}ttclalpcst ]iőr,át,os XI. kcriilct Úibuda Önktlrtnányzrrtár,al kötijtt ötóves közszolgáltatási szerződés

ket,ctóbctl siljtlcls a járványlrclyzet ll-tiittt a l,ír]]alt négy előadás helyett csak kettőt tudtunk teljesíteni.

'lor,ltbbra is cóltrnj< ilz, h<lgy -jcltlrr lcgytink a ]<eriilct kultrrráIis életében, valamint a Nemzeti

Alaptante rvhez szot,oszttl kapcsolódó ,,Színház az iskolálöa mcgy" programsolozatttnk összes előadását

* jelerrleg csa]< online formában .' a lrelyi tanintézrnényelöen, ,,rendkívüli tanóra keretében" játszani

ruciirr]<, lllr}rcz rryírjtott támogatást - 4oo.o()o,-F-t - a,1, Önkclrrrrányzat által kiírt egyedi kulttrrális

pályázat, alrrclyrlek kcretóben kót iskolírba vilrcttiik el onlinc vetítés ]<eretében az ADYnemADYde

tl]íjacliistr rr kat.



A]kcltórrlíílrelyiink célja, hogy e villrgjlrlr,lrny közepén is olyatt produkciókat hozzttnk létre, rnelyek

elsljsot,ban pelclagógiili, érzékerryít(i, a íiatalokat rrrcgszólítani ós mt:gragaclni képes rnorrdarrivalót

1rordoznal<, azzal cgyiitt, hogy több generáció számára nyírjtanak szórakozást, ktrlttrrális értékeket

irodalrrri és történelrni vonatlrozásr.rk]<a]. Repertoárrtnlr is hííen tiikrözi azt az elkötelezettséget, melyet

az iljúrslrgnevelés, érzékenyítés, színházi eszközök scgítségóvel történő értékmegőrzés és konzer-vatív

értékktjzvetítésel tcrén ta rrít sít tá rsttl attln]<,

Bízttnlt, lrogy lratnarosatr l,isszitkaplratjttk r,ógi ólcttinket, ós ítjrir találkozhatrrnk közönségiinkkcl. Es a

nézőtérerr íri ra l'elcsencliillretnek az islrrerős da]lrrnrok..,.......
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