
Szakmai beszámoló a 2016. évi tevékenységünkről
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Az előadó-művészeti szervezet adatai:

név: Ziránó Színház Nonprofit Kft.

székhely: 8991 Hottó, Fő u. 26.

intézményazonosító: 11889685

nyilvántartási szám: ESZ/091

besorolási kategória: Produkciós színház

Mindenek előtt szeretnénk megköszönni a 2016. évre kapott támogatást, amelynek köszönhetően 

színházunk működése ismét hatékonyabbá vált.

összes előadás szám: 153

összesből saját előadás szám: 153

összesből koprodukciós előadás szám: 29 (Mesebolt Bábszínház, Magamura Alkotóműhely)

székhely településen tartott előadás szám: 1

székhely településen kívül tartott előadás szám: 152

gyerekelőadások száma: 153

összes nézőszám: 14423

Előadásainkról

ELŐADÁS CÍME Helyszín Nézőszám Előadásszám Előadás a 

székhely 

településén 

kívül

Előadás a 

székhely 

településén

Csicseri történet országszerte 98 1 1

Pulcinella 
kertészkedik

országszerte 5130 54 54

Karácsonyi csillag országszerte 279 3 3

A három kismalac országszerte 1615 16 16

Babszem Jankó országszerte 1669 17 16 1

Pinokkió országszerte 291 3 3

Szekrénymesék országszerte 2157 24 24

Pulcinella szerelmes országszerte 1080 12 12

A zöldszakállú király országszerte 2104 23 23
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2016-os  évre  tervezett  előadásszámunk  161  volt,  ehhez  16484  nézőszámot  terveztünk. 

Nézőszámunk azért csökkent az előző évhez (2015) képest, mert előadásaink helyszíne nagyobb 

részt kamaraterem (maximum 90-110 fő befogadóképes) méretű volt,  és kevesebb lehetőségünk 

adódott szabadtéri rendezvényeken fellépni. A tervezett  előadásszámot azért nem sikerült elérni, 

mert Varga Péter Róbert szerepet vállalt a zalaegerszegi Griff Bábszínházban, illetve új előadásunk, 

A zöldszakállú király próbaidőszaka alatt sem tudtunk fellépéseket vállalni.

Bábjátékainkkal ismét sokfelé és sokféle helyszínre jutottunk el. 

Előadásaink  jelentős  részét  bérletsorozat  során  játszottuk.  Vendégek  voltunk  a  székesfehérvári 

Vörösmarty  Színházban,  a  nyíregyházi  Móricz  Zsigmond  Színházban,  a  balatonfüredi  Kisfaludy  

Színházban és a szombathelyi Mesebolt Bábszínházban. Ez utóbbival koprodukcióként hoztuk létre 

új  előadásunkat  (A  zöldszakállú  király),  amit  óvodások  számára  játszottunk  bérletsorozatban. 

Székesfehérváron a színház Pelikán Termében „Szekrénymesék” és „Pulcinella kertészkedik” című 

bábjátékainkat  adtuk  elő,  Balatonfüreden  a  „Szekrénymesék”,  Nyíregyházán  pedig  szintén  a 

„Pulcinella kertészkedik” került be a bérletbe. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral való együttműködésnek köszönhetően jártunk Zala 

megye néhány olyan kisebb településén is, ahol a gyerekek ritkán, illetve nehezen jutnak színházi 

élményhez.  Kistelepüléseken vagy  akár  nagyobb,  de  speciálisan  gyermekeknek  szánt  kulturális 

programokban „szegényebb” településeken bábelőadást nyújtani egyszerre hálás és felelősségteljes 

feladat. Sokszor szembesülünk azzal, hogy a gyerekek csak akkor részesülnek kulturális élményben, 

ha  az „helybe megy”.  Vándorszínház  lévén szinte  bárhová el  tudunk jutni,  és  feladatunknak is 

tekintjük, hogy a legkisebb helyeken is, akár pár néző kedvéért is játszunk. Tevékenységeink során 

fontosak  az  ilyen  „találkozások”,  és  ezeknek  létrejöttében  nagy  segítségül  szolgálnak  a 

támogatások.

Fesztiválok

• VIII. Kaposvári Nemzetközi ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé - 
Szekrénymesék

• Független  Bábosok  Találkozója  –  Csodamalom  Bábszínház,  Miskolc  –  Pulcinella  

kertészkedik

• Hétrétország- A Szerek és Porták Köztiválja – Babszem Jankó, A három kismalac

• Hottói Bábparádé – Babszem Jankó

• Magyarországi Bábszínházak XIII. Találkozója – Pulcinella szerelmes
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Új bemutató: A zöldszakállú király

Legújabb előadásunk a magyar népmesekincs egyik különleges darabja, amelyet Berze Nagy János 

gyűjtött. 

A próbaidőszak 2016 tavaszán kezdődött. Első körben közös beszélgetésekre került sor az 

alkotótársakkal, majd tervezési időszak következett. A nyár elején elkészült, de még nem 

véglegesített díszletben júliusban kezdődtek, majd augusztusban is folytatódtak a próbák, és ezek 

folyamán született a darab szövege, illetve zenéje is. A bemutatóra október 23-án került sor a 

Mesebolt Bábszínházban.

Röviden a meséről: a nyughatatlanul vándorló zöld szakállú király felelőtlen ígéretet tesz a szakállát 

el nem eresztő ördögkirálynak; átengedi neki azt, amiről nem tud a birodalmában. Igen ám, de nem 

is sejti, hogy míg ő úton volt, otthon született egy fia…

A fordulatokban, izgalmakban gazdag történet során aggódhatunk a királyfiért, megcsodálhatjuk a 

szerelmes királylány furfangjait, szurkolhatunk a szerelmesek boldogságáért.

A bábszínház különböző eszközeit bátran használó előadás kicsiknek és nagyoknak egyaránt 

nagyszerű szórakozást nyújt, és el is gondolkodtat.

Játszók: Pfeifer Zsófia, Varga Péter Róbert

Bábok, díszlet: Grosshmid Erik

Zene: Takács Dániel

Írta és rendezte: Veres András (Blattner-díjas)

Az előadás időtartama: 45 perc

Ajánlott életkor: 3+

Bábszínház-színházi nevelés

A  Zaláért  Egyesület TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0131  azonosító  számú  „Művészettel  a  jövő  

művészeiért!” című pályázatában, mint lebonyolítók, négy előadásunkkal (Pulcinella kertészkedik,  

A három kismalac, Karácsonyi csillag, Babszem Jankó) vettünk részt. Ezekhez az előadásokhoz 

drámapedagógiai foglalkozásokat készített Boráros Milada drámapedagógus. A program során ezek 

a foglalkozások szolgáltak arra, hogy a gyerekek rá tudjanak hangolódni a bábjátékra, illetve a látott 

bábjáték kapcsán szerzett tapasztalataik elmélyülhessenek. 

A Zaláért Egyesülettel az együttműködés folytatódott a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0312 azonosító 

számú  „kulTÚRA” Befogadás,  megélés,  művelés  zalai  óvodákban  és  iskolákban című  pályázat 

lebonyolításában. 

2016-ra sajnos nem írtak ki ebben a témakörben pályázatot, így ezt a tevékenységünket egyelőre 
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nem  tudtuk  folytatni,  azonban  a  Zaláért  Egyesülettel  továbbra  is  tartjuk  a  kapcsolatot,  és 

reményeink szerint 2017-ben lesz lehetőségünk részt venni egy hasonló projektben.

Banándobozos Találkozó

2016 júliusában rendeztük meg Hottón a IX. Banándobozos Találkozót, amelyen ismét több bábos 

szakember jelen volt, köztük például: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor (MárkusZínház), Bodor Éva 

és Grosschmid Erik (Tekergőtér), Csató Kata (rendező), Khaled-Abdo Szaida (dramaturg), Törőcsik 

Eszter (bábos-művésznő), Kovács Géza (rendező, bábszínház igazgató), Lehőcz Zsuzsa és Takács 

Dániel (Mesebolt  Bábszínház), illetve – vendéglátóként is – Boráros Milada és Boráros Szilárd 

(Magamura Alkotóműhely). 

Ez a találkozó más jelleget öltött, mint az eddigiek. 

 

Hottói Bábparádé

Ezt  a  programot  az  előző évek szokásával  ellentétben a  szakmai  találkozó előtt  tartottuk meg. 

Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de ennek ellenére sokan jelentek meg. Voltak ismerős 

arcok  a  korábbi  alkalmakról,  de  érkeztek  teljesen  ismeretlen  népek  is.  Mindegyik  produkció 

teltházas volt.

Fellépők voltak: Fabók Mancsi a Székely menyecske és az ördög című játékával, a MárkusZínház 

A Hős Miklós című előadásával, és tőlünk, a Ziránó Színháztól  a Babszem Jankó című produkció 

volt  látható. Kísérőprogramként a  Tekergőtér örvendeztette a gyerekeket és szüleiket ügyességi 

játékaival, bábokat lehetett készíteni Hellenbach Gabi iparművész és Boráros Milada (Magamura 

Alkotóműhely)  segítségével,  illetve  nagyszerű  és  különleges  zenei  csemegét  jelentett  Lehőcz  

Zsuzsa, Takács Dani és Maronics Ferenc triójának fellépése.

Színházunk aktívan részt vesz faluközösségünk (Hottó) kulturális életében, úgy is mint: betlehemes 

játék, farsangi mulatság,  falunap és a már említett bábparádé.

„Műhely”

Próbatermünkben az elmúlt évek során -saját előadásainkon kívül- több más produkció is született. 

2016-ban Badin Ádám (Meseszínház) felvidéki mesemondó készítette el  Boráros Milada rendezői 

segítségével előadását, az Ogajlo csodaszarva című burját népmesét. A próbafolyamat végén Ádám 

házi bemutatót is tartott.
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A kapott támogatást a következőkre fordítottuk:

• Repertoáron lévő előadások bábjainak, díszleteinek karbantartásáért járó tiszteletdíj

• Alkotótársak tiszteletdíja

• Munkabérek

Köszönettel és tisztelettel:

Hottó, 2017. 01. 18.  Varga Péter Róbert

Ziránó Színház
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