AZ ANGOL NYELVŰ SZÍNHÁZ KHA 2016-OS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES TARTALMA

2016. ÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK
BEMUTATÁSA
Az Angol Nyelvű Színház KHA (továbbiakban Alapítvány) által programmal megtöltött
Átrium Film-Színház független befogadó színházként és budai kulturális központként
ezen időszakban kezdte meg ötödik évadát. A műsorban helyet kapott a kortárs hazai és
határontúli színház, hazai tánc, klasszikus és kortárs zene, film, képzőművészet. A
műsorkészítésért felelő Alapítvány 1990 óta folyamatosan látja el közhasznú kulturális
tevékenységét. Akkori legfontosabb célkitűzése a „nyitás, a kíváncsiság, a befogadás”
volt. Nyitás Európa, a nagyvilág, a fiatal művészgeneráció felé, az együttműködés
terének megteremtése a magyar és külföldi, a kőszínházi és független alkotók között.
2014-ben újította meg a közhasznúsági bejegyzését, s 2015. január elsejétől a szerződést
a felek (Budapest Főváros Önkormányzata és Alapítvány) meghosszabbították. Az
alapítvány közhasznúsági jelentései az Átrium Film-Színház weboldalán elérhetőek:
http://atriumfilmszinhaz.hu/atrium-informaciok/nezz-korbe-azatriumban/kozhasznu-adatok
Eredeti vállalásának elkötelezettségét, és komolyságát az Alapítvány elmúlt 26 éve
bizonyítja. 2011-ig a Merlin épületében, 2012 óta az Átrium Film-Színházban a magyar
színházi élet szinte minden résztvevője dolgozott: éppúgy Kossuth díjas művészek, mint
a független szcéna fiatal képviselői. Színészek, rendezők, zenészek, zeneszerzők,
táncosok, cirkuszi artisták, képző- és iparművészek, filmesek alkotnak közösen az
Alapítvány által vezetett intézményekben.
A mai színházi élet meghatározó szereplői kezdték karrierjüket a Merlinben. Az Átrium
mérete és helye új szövetségeket teremtett az Alapítvány körül. Így a művészekkel és
társulatokkal közös, továbbra is töretlen együttműködéseket kiegészítették a
producerekkel, produkciós cégekkel kialakított koprodukciók.
Az 1990-es vállalások szellemében, a 2016-os elvárások és igények figyelembevételével
az Alapítvány töretlenül tartja azt az irányt, melyet az alapítók kijelöltek. Egy integráló,
kortárs, modern színházat „csinálunk”, mely nyitott az új eszmékre, kihívásokra, a
kortárs alkotásokra, és a független alkotókra.
Az Alapítvány történetének következő fejezete, hogy új együttműködéseket alakítson ki
kortárs intézményekkel, új előadóművészeti tereket kutasson fel és integráljon a
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működésbe, hogy olyan „térspecifikus” előadásokat mutasson be, melyek kilépnek a
hagyományos színpad/nézőtér viszonyrendszerből. Ezzel a programmal még több
kortárs művet tűzhetünk műsorra, s az Átrium 300 fős nézőterétől függetlenedve
képesek leszünk megkeresni az adott előadáshoz szükséges legmegfelelőbb teret, és
nézőszámot.
Az Am trium Film-Szı́nhá z ö tö dik é vadá ban nagy szá mban jelentek meg ö sszmű vé szeti
programok (pl: Ki viszi á t – Szirtes Edina Mó kus, Zá vada Pé ter é s Vojnich Erzsé bet estje,
a Cloud Theatre multimé diá s elő adá sa), innovatı́v tá rulatok (Duda Em va Tá rsulat,
PanoDrá ma, Terminal Workhouse, Kö zé p-Euró pa Tá ncszı́nhá z, Trojka Szı́nhá zi Tá rsulá s,
stb.) é s kortá rs magyar drá má k (Mikó Csaba: OFFROAD, Szabó Borbá la: Csongor, Tü nde,
Fá biá n Pé ter, Benkó Bence: Cá jtstü kk, avagy a bizonytalanok, stb.) alapjá n ké szü lt
elő adá sok. Tö bb olyan elő adá s talá lható repeortoá ron, melyeket angol nyelvű felirattal
lá thatjá k a né ző k, immá r há rom é ves hagyomá ny szerint.
2016-ban ö sszesen 16 sajá t, koprodukció s vagy befogadott premier való sult meg az
Alapı́tvá ny kö zremű kö dé sé vel, illetve felú jı́tá sokat é s bemutató elő adá sokat mutattunk
be Budapesten. Ebbő l 8 magyarorszá gi bemutató , 5 ő sbemutató , é s 3 felú jı́tott bemutató
volt lá tható .
A bemutatók sorrendben:
2016. 02. 01. Agnieszka Osiecka: Ow +Ow +Csernus Doki (Szegedi Pinceszı́nhá z)
2016. 03. 11. Mikó Csaba: OFFROAD (a Trojka Szı́nhá z Tá rsulá s é s az Am trium FilmSzı́nhá z ő sbemutató ja)
2016. 04. 15. Szabó Borbá la: Kerengő k (Csongor, Tü nde) - (az Am trium Film-Szı́nhá z
ő sbemutató ja)
2016. 04. 25. Rossini: Stabat Mater (A Nagyvá rad Tá ncegyü ttes é s a Kö zé p-Euró pa
Tá ncszı́nhá z kö zö s magyarorszá gi bemutató ja)
2016. 05. 06. Donald Margulies: Pillanatfelvé tel (A Lepkegyű jtő Produkció é s az Am trium
Film-Szı́nhá z kö zö s bemutató ja)
2016. 05. 20. Jeffrey Lane - David Yazbek - Varró Dani: Nő k az idegö sszeomlá s szé lé n (A
Budapesti Operettszı́nhá z bemutató ja)
2016. 06. 04. Ková ts Kriszta é s Nyá ry Krisztiá n: Magyar fló dni (Bemutató a Zsidó Nyá ri
Fesztivá l kereté ben)
2016. 06. 17. Hana Azoulay-Hasfari: Slichot - Yom Kippur, az engesztelé s napja
(magyarorszá gi bemutató )
2016. 09. 05. Edward Albee: Mindent a kertbe! - budapesti bemutató
2016. 09. 21. Dö mö tö r Tamá s: BAm BELNA - Keleti Nyitá s (A Terminal Workhouse
ő sbemutató ja)
2016. 10. 15. Cloud Theatre: The short outline of everything (lengyel vendé gjá té k)
2016. 10. 20. Matei Visniec: Dada Cabaret (A Maladype Szı́nhá z bemutató ja)
2016. 11. 04. Molná r Ferenc: Egy, kettő , há rom (A Kultú rbrigá d é s az Am trium FilmSzı́nhá z, valamint a THEA bemutató ja)
2016. 11. 15. Fá biá n Pé ter, Benkó Bence: Cá jtstü kk – avagy a bizonytalanok (A k2
Szı́nhá z é s az Am trium Film-Szı́nhá z bemutató ja)
2016. 12. 04. Christopher Marlowe: II. Edward (felú jı́tá s)
2016. 12. 26. Gombrovicz: Pukedli (A Vö rö smarty Szı́nhá z é s Am trium Film-Szı́nhá z kö zö s
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bemutató ja)
2016-ban tö bb vidé ki nemzeti szı́nhá zzal (Vö rö smarty Szı́nhá z, Miskolci Nemzeti
Szı́nhá z) volt alkalmunk együ ttmű kö dni, é s darabjaikat vendé gjá té kké nt bemutatni,
illetve repertoá rra tű zni.
Az elő adá sok mellett tová bbi mű vé szeti programokat való sı́tottuk meg, ü zleti é s civil
partnereinkkel, mely jó hatá ssal bı́r a kö zö nsé g megú julá sá ra, az é pü let
kihaszná ltsá gá ra, é s az Am trium mint helyszı́n, kulturá lis kö zpont bemutatá sá ra.
Az angol nyelvet tanuló kat az ő ket é rintő programokró l az English menü pontban, angol
nyelvű informá ció val ellá tja. Hanganyagokat, elő adá sok beté tdalait teszi kö zzé sajá t
SoundCloud fió kjá ban. Google alapú virtuá lis tú rá t ké szı́tett, mely a teljes szı́nhá zat
bemutatja, a bejá rattó l egé szen a backstage-ig. A honlapon kü lö n “English”
menü pontban adunk hı́rt, angol nyelven tá jé koztatá st az ilyen jellegű programokró l,
elő adá sokró l.
Az angol nyelvű elő adá sokat tö bbnyire magyar felirattal tű zzü k mű sorra. Ennek
„pá rjaké nt” erő sö dő tendencia s kiegé szı́ti ezt a kı́ná latot, hogy egyre tö bb magyar
nyelven já tszó dó elő adá sunkat angol nyelvű felirattal lá tjuk el. A feliratozá s
mindamellett lehető sé get biztosı́t arra, hogy az itt tartó zkodó kü lfö ldiek
megismerkedjenek a kortá rs hazai alkotó kkal, tá rsulatokkal é s szı́nmű vé szekkel. A
Vetı́tő gé p sorozatban já tszott magyar filmeket szinté n angol felirattal lá thattá k az
é rdeklő dő k.
Nemzetkö zi együ ttmű kö dé sek kereté ben való sultak meg 2016-ban kü lfö ldi elő adá sok
budapesti bemutató i, ı́gy az izraeli Hana Azoulay-Hasfari: Slichot - Yom Kippur, az
engesztelé s napja, a lengyel Cloud Theatre: The short outline of everything. Az Elckerlijc
- Aká rki magyarul: Irodalmi ü nnep Budapesten, a Flandria é s Hollandia
dı́szvendé gsé gé vel megrendezett 2016-os Frankfurti Kö nyvvá sá r alkalmá bó l a Pro
Nederlandistica Alapı́tvá ny szervezé sé ben szinté n az Am triumban való sult meg.
Az Alapı́tvá ny sajá t é s koprodukció s bemutató inak teljes pró bafolyamatá hoz biztosı́t
pró bahelyszı́nt. Ezt a szoros programstruktú ra oká n szakmai partnerei segı́tsé gé vel
kivitelezi. (Jurá nyi Inkubá torhá z, Marczibá nyi Té ri Mű velő dé si Kö zpont, stb.) Ezt
kö vető en a fő pró bahetek má r az Am triumban való sultak meg.
Az Alapı́tvá ny tavaly ké t önkéntest foglalkoztatott. Az ö nké ntes program ré szeké nt
szocioló gus hallgató kat foglalkoztatott, akik egy á tfogó szı́nhá zi statisztika
kidolgozá sá ban é s feldolgozá sá ban mű kö dtek együ tt. A statisztika eredmé nyeké nt a
né ző k szı́nhá zbajá rá si szoká sait ismerhette meg az Alapı́tvá ny, é s ez alapjá n
kommuniká ció já n, kö zö nsé gszervezé si straté giá já n javı́thatott.
Az Alapítvány tagja volt 2016-ban az Asitejnek, a Szı́nhá zi Tá rsasá gnak é s partnere a
Szı́nhá zak Em jszaká já nak, a CAFe Budapestnek é s a Pozsonyi Pikniknek. Az Alapı́tvá ny
együ ttmű kö dö tt é s helyszı́nt biztosı́tott a Bá tor Tá bornak, kö nyvbemutató knak, a METU
oktatá si rendezvé nyeihez.
A Szı́nhá zak Em jszaká ja kereté ben 2016-ban az akadá lymentes Am trium mutatkozott be, a
szı́nhá z amelyiknek egyik fő cé lja az é rzé kenyı́té s. Az egé sz dé lutá non á t tartó szakmai
beszé lgeté sek olyan ré sztvevő kkel együ tt való sultak meg, mint Guessoum Krisztina é s
Haná k Petra (elnyelvi tolmá csok), a Vakok Am llami Inté zeté t Tillmann Zsolt ké pviselte.
Hajdú Má ria vakvezető kutya kiké pző a munká já ró l, a kutyá kró l é s az é rzé kenyı́té s
fontossá gá ró l beszé lt. Ezt kö vette beszé lgeté s siket é s vak mű vé szekkel arró l, hogy
mennyit szá mı́t a tehetsé g mellett az akaraterő , ebben kö zremű kö dö tt Má zló Tı́mea siket
szı́né sznő é s Juhá sz Tamá s lá tá ssé rü lt zené sz, majd mé g egy beszé lgeté s fogyaté kkal é lő k
nevelő ivel, Kettő s Tı́meá val é s Varga Sá ndorral. (A Zugló i Benedek Elek Egysé ges
Gyó gypedagó giai Mó dszertani Inté zmé ny ké pviseleté ben, amely inté zmé ny nö vendé kei
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mű vé szeti programmal is ké szü ltek.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZESÜLŐK SZÁMA
Vendégszereplő állam vagy önkormányzat által fenntartott magyar társulatok:
45 előadás / 13.880 néző
Vendégszereplő független és amatőr társulatok: 78 előadás / 18.855 néző
Vendégszereplő külföldi társulatok: 2 előadás / 537
A saját társulat/saját produkció Magyarországon tartott előadásai:
135 / 38657
A színházteremben tartott egyéb nem színházi rendezvények:
17 / 1781
A színház épületében tartott egyéb kulturális, művészeti rendezvények:
5 / 515
összes színházi: 71.929
összes egyéb kulturális: 2296
Összesen: 74.225
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FŐBB EREDMÉNYEI
2016-ban folytató dott akadá lymentesı́té si programunk, ismé t audionarrációval lá ttunk
el elő adá sokat. (Pillanatfelvé tel, Mindent, a kertbe!, Vaknyugat, Sirá ly) Szakmai partner
volt ebben az FSZK é s az AKKU, szakké pzett audionarrá torok bevoná sá val. Az
audionarrá torok a lá tá ssé rü lt vendé gekkel minden elő adá s utá n beszé lgeté s tartottak,
hogy a tapasztalatokró l visszajelzé st kapjunk.
Megvaló sult ifjú sá gi é s oktatá si programjainkhoz ú j szakmai partnerek csatlakoztak, a
kö vetkező ek voltak:
Corvinus Egyetem - Rajk Lá szló Szakkollé gium - Szabó Ká lmá n Tehetsé gprogram,
iASK - Felső bbfokú Tanulmá nyok Inté zete,
Messzehangzó Tehetsé gek Alapı́tvá ny.
Um j oktatá si partnerek:
II. Rá kó czi Ferenc Kö zgazdasá gi Szakgimná zium, Budapest
II. Rá kó czi Ferenc Gimná zium, Budapest
Dé vai Szent Ferenc Alapı́tvá ny – Szent Antal Gyermekvé delmi Kö zpont, Nagyszalonta
Eö tvö s Jó zsef Gimná zium, Budapest
Em rdi Vö rö smarty Mihá ly Gimná zium
Kis Ferenc Erdé szeti Szakkö zé piskola, Szeged
Klebelsberg Kuno Am ltalá nos Iskola é s Gimná zium, Budapest
Pető fi Sá ndor Gimná zium, Budapest
Szent Gellé rt Katolikus Am ltalá nos Iskola é s Gimná zium, Budapest
Um jbudai Jó zsef Attila Gimná zium, Budapest
Um jbudai Szé chenyi Istvá n Gimná zium, Budapest
Vakok Am llami Inté zete
Zrı́nyi Mikló s Gimná zium, Budapest
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Az Alapı́tvá ny a 2015/2016-os é vadtó l NEm ZOw KEm PZOw cı́mmel programsorozatot indı́tott,
amely kö zoktatá si tananyaghoz kapcsoló dó an a tizené ves korosztá lynak mutatja be a
tudomá nyos ismeretek é s a mű vé szet kü lö nbö ző terü leteit, szé lesı́ti a fiatalok kulturá lis
befogadó i ké pessé gé t. A vizuá lis mű vé szeteket - VJ show, szkeccs-film -, a szı́nhá zat é s a
zené t tá rsı́tja az adott tö rté nelmi korszakokhoz. Cé lkitű zé s a szimpla ismeretá tadá son
tú l a tá rgykö r irá nti emocioná lis igé ny é s befogadó i é rdeklő dé s felé leszté se didaktikai
megalapozottsá ggal. Az elmú lt má sfé l é v alatt tö bb mint 5000 tanuló vett ré szt a
programokon.
A NEm ZOw KEm PZOw cé lja a 10-18 é vesek bevoná sa az alkotá s folyamatá ba, bevonzá suk a
szı́nhá zba é s má s mű vé szeti alkotó terekbe, mint kulturá lis té rbe – kö zoktatá si
ismeretá tadá ssal, mű vé szeti eszkö zö kkel. A programban együ ttmű kö dnek iskolá k,
pedagó gusok, tanuló k, mű vé szeti szakemberek, kutató k, tudó sok. Elő adá sainkban
kü lö nbö ző mű vé szeti á gak ké pviselő i, tudomá nyos kutató k kapcsoló dnak be a munká ba
é lő elő adá sokkal.
A NEm ZOw KEm PZOw a kö zoktatá si tananyaghoz kapcsoló dó produktum, kü lö ná lló egysé g,
mé gis ré sze az ismeretá radá si folyamatnak. Nem alá dolgozik a teá trum vilá gá nak, nem
szı́nhá zi elő -kö zö nsé get gyá rt, hanem a kulturá lis igé ny kialakı́tá sá val – a kultú ra, mint
é letforma é s napi emberi tevé kenysé gelem – ö tvö zi a tanulá st é s a minő sé gi
szó rakoztatá st.
CSR-TEVEm KENYSEm GU NKET – tá rsadalmi felelő ssé gvá llalá s kampá nyunkat 2016 nyará n
indı́tottuk el: tö bb vidé ki, illetve hatá ron tú li csoportot tá mogatunk 2016 ő szé tő l
kezdő dő en. 2016 októ beré ben a Dé vai Szent Ferenc Alapı́tvá ny – Szent Antal
Gyermekvé delmi Kö zpont nagyszalontai 50 fő s csoportja, kı́sé rő kkel együ tt az
Alapı́tvá ny szervezé sé ben vett ré szt a NEm ZOw KEm PZOw egé sz napos programjá n. A
kirá ndulá s jó té konysá gi program kereté ben jö hetett lé tre, az Alapı́tvá ny ré szé rő l
500.000Ft-os tá mogatá ssal. 2016 nyará n megvaló sult „Az első millió d” nyá ri tá bor a
NEm ZOw KEm PZOw kereté ben. Olyan gimnazistá knak szervezett nyá ri tá bor, akiket é rdekel a
pé nz, a vá llalkozá s, a cé galapı́tá s, a tő zsdé zé s vilá ga. Pé nzü gyi szakemberek vezettek be
az ü zleti é let vilá gá ba, já té kos, de mé gis komoly formá ban ismerheted meg a vá llalkozó i
lé t trü kkjeit é s buktató it.
A NEm ZOw KEm PZOw programjai, melyet egé sz é vben megtalá lható ak a repeortoá ron:
1. Az ó kori Egyiptom é s a vizuá lis mű vé szetek
2. Amerika felfedezé se é s a filmmű vé szet
3. Reformkor é s szı́nhá z//Szabó Borbá la: Kerengő k - Csongor, Tü nde
4. A XIX - XX. szá zad é s a zene
5. Angol nyelvű improvizá ció s szı́nhá z
A programhoz kü lö n weboldal is ké szü lt a tavalyi é v sorá n, ahol az aktuá lis programok, a
pedagó gusok szá má ra segé danyagok is elé rhető ek:
http://nezokepzo.hu/
2016. november 8-á n megrendezé sre kerü lt az ELSOw LEm PEm S Konferencia Mű vé szek
tá rsadalmi felelő ssé gvá llalá sa cı́mmel az Am trium Film-Szı́nhá zban, amely az aktuá lis
tevé kenysé geken tú l, jó kapcsolatrendszert biztosı́tott a meghı́vott 18 orszá gos é s
Ká rpá t-medence szerte ismert é s elfogadott szervezettel, sokszı́nű tevé kenysé gi,
produkció s é s szakmai-didaktikai palettá juk megismerteté sé vel.
Emellett ö ná lló ifjú sá gi programok is jelen voltak az alapı́tvá ny é ves tevé kenysé gé ben. A
Bartó k ú jratö ltve! pá lyá zat nyertesei á llı́tjá k szı́npadra a zeneszerző há rom szı́npadi
mű ve ihlette - A fá bó l faragott kirá lyfit, A csodá latos mandarint é s A ké kszaká llú herceg
vá rá t - ö ná lló alkotá sukat az Am trium Film-Szı́nhá zban. Ezt a pá lyá zatot a Deá k 17
Gyermek é s Ifjú sá gi Galé ria ı́rta ki 10 é s 23 é v kö zö tti fiatalok ré szé re.

5

Az oktatá si program minden egyes alprogramjá hoz kü lö n, az oldalunkon elé rhető
pedagó gusi segé dlet ké szü l. A fő vá rosi fenntartá sú iskolá k kü lö n megá llapodá s
kereté ben ingyenesen vehetnek ré szt a programokon. Tová bbi oktatá si segé danyag
elé rhető
a
Makbetthez,
a
Vaknyugathoz
é s
a
Sirá lyhoz.
(http://atriumfilmszinhaz.hu/oktatas menü pont)
Budapest, 2017. május 23.
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