Szakmai beszámoló a 2018. évi tevékenységünkrol

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 2018. évre kapott támogatást, amelynek
felhasználásával színházunk működése biztosított volt.
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Pályázati források: 4.000.000 Ft (EMMI működési pályázat),
1.400.000 Ft („Kiemelt művészeti célok megvalósításának támo
gatása professzionális színházi előadó-művészeti szervezetek ré
szére” pályázat)
Produkciók forgalmazásából származó bevétel: 8.474.000 Ft
A színház működésének kiadásai: 13.823.850 Ft
összes előadás szám: 157
összesből saját előadás szám: 157
összesből koprodukciós előadás szám: 89
székhely településen tartott előadás szám: 2
székhely településen kívül tartott gyerekelőadások száma: 155
összes nézőszám: 15420
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egér a felhők között
Kelekótya haramiák

2018-ra tervezett előadásszámunk 120 volt, ehhez 10709 nézőszámot terveztünk. Nézőszámunk és előadásszámunk azért nőtt az előző évhez és a terveinkhez képest, mert
az előző működést támogató pályázatban kért összegnek, forráshiányra hivatkozás
miatt, csak egy részét kaptuk meg. Működésünk biztosítása érdekében több fellépést
vállaltunk, aminek az lett a hozadéka, hogy két programot is le kellett mondanunk,
időhiány miatt. Áldozatul esett a „farsangi alakoskodás”, amelyben közösen vettek
volna részt lakóhelyünk, Hottó lakosai és a hozzánk érkező bábos-, színházi-emberek.
Szintén elmaradt az a work shop, amely során a bohóctechnikával ismerkedtünk volna Szabó Attila segítségével.
Azon dolgozunk, hogy az elmaradt eseményeket a jövőben pótoljuk és ilyen módon
a színházunk élete gazdagodjon.

Bábjátékainkkal ismét sokfelé és sokféle helyszínre jutottunk el.
Előadásaink egy részét bérletsorozat során játszottuk. Vendégek voltunk a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Pinokkió és az Ágoston, avagy egér a felhők között
című játékunkkal, a kaposvári BábSzínTér a Szekrénymeséket hívta meg, Szigetszentmiklóson a közösségi házban a Pulcinella kertészkedik című előadásunk volt látható,
májusban pedig Szombathelyen, a Mesebolt Bábszínházban játszottuk az Ágoston,
avagy egér a felhők között című játékunkat. 2018 őszén Nyíregyházán, a Móricz
Zsigmond Színházban szintén az Ágoston, avagy egér a felhők között című előadásunkat láthatta a közönség. A meghívó színházak mindegyike fontosnak tartja, hogy
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ne csak a város gyermekei részesüljenek színházi élménybe, hanem a vidéken élő
gyerekekhez is eljusson a színház, jelenesetben a bábszínház. A közönséget buszokkal hozzá előadásainkra, így színházi körülmények között találkozhatunk velük. Ez
ugyanúgy fontos a befogadószínháznak mint nekünk.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral ismét folytatódott az együttműködés,
így újfent járhattunk Zala megye néhány olyan kisebb településén, ahol a gyerekek
ritkán juthatnak színházi élményhez.
Kistelepüléseken vagy akár nagyobb, de speciálisan gyermekeknek szánt kulturális
programokban „szegényebb” településeken játszani 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, s feladatunknak is tekintjük, hogy a legkisebb helyeken is, akár pár néző
kedvéért is játszunk. Tevékenységeink során fontosak az ilyen „találkozások”, s ezeknek létrejöttében nagy segítségnek számítanak a támogatások.

Fesztiválok, találkozók
• Független Bábosok Találkozója – Csodamalom Bábszínház, Miskolc –A zöldszakállú király
• IX. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé - A zöldszakállú király
• Győrkőc Fesztivál – Babszem Jankó, Pulcinella kertészkedik
• Hottói Bábparádé - A zöldszakállú király
• Hétrétország- A Szerek és Porták Köztiválja – Ágoston, avagy egér a felhők
között
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Új bemutató
2018. december 2-án mutattuk be a Kelekótya haramiák cím játékunkat sz k baráti
körben, a próbatermünkben.
Az előadás létrehozása és szövegkönyve is támogatást nyert az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által, „Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása profeszszionális színházi előadó-művészeti szervezetek részére” címmel kiírt pályázaton.
A szövegkönyv megírására 400.000 Ft-ot, az előadás létrehozására 1.000.000 Ft támogatást kaptunk. Az előadás létrehozásának tervezett költsége 3.000.000 Ft volt, tehát ennek majdnem felét a támogatásra kapott összegből, a maradék költséget a színház produkcióinak forgalmazásából befolyó tiszteletdíjakból fizettük ki.
Alkotók:
Író, rendező: Veres András - Blattner díjas
Tervező: Rumi Zsófia
Zeneszerző: Dés András
Kivitelezők: Sipos Katalin és Sisak Péter
Játszók: Pfeifer Zsófia és Varga Péter Róbert
A darabbal kapcsolatos munkálatokat 2018. nyarán kezdtük. Ekkor a már kész szövegkönyv alapján tartottunk először olvasópróbát, majd próbabábokkal és próbaparavánnal zajlott a rendelkezőpróba. A díszletek, a bábok és egyéb kellékek Kecskeméten, a Tintaló Társulás alkotói, Sipos Katalin és Sisak Péter, illetve a tervező Rumi
Zsófia tevékenykedése során jöttek létre, majd Hottóra kerülésük után kezdhettük
meg a próbákat több részletben, a saját próbatermünkben.
A próbák során némiképpen változott a szövegkönyv. Veres András rendezőnk, aki
maga írta a szöveget, igyekezett az akciókhoz idomítani a párbeszédeket.
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Dés András első alkalommal írt nekünk zenét, de Varga Péternek már volt szerencséje együtt dolgozni vele, amikor a miskolci Csodamalom Bábszínházban rendezte a
Kivagy János című előadást. András -rengeteg zenei projektje mellé- örömmel vállalta ezt a feladatot, a szöveget nagyon inspirálónak találta, és mindig izgatottan várta
reakcióinkat az ötleteire, amelyeket készségesen formált át, ha úgy adódott.
Már a próbafolyamat kezdetén kiderült számunkra, hogy a Mesebolt Bábszínház a
2018/19-es évad tavaszi időszakában tudja majd bérletsorozatába illeszteni játékunkat, ezért az ottani bemutató időpontja március 31. lett. Fontosnak tartottuk azonban a
decemberi bemutatót, hogy lássuk, hol tartunk, mit lehet még alakítani márciusig.
Célközönségünk az óvodás és a kisiskolás korosztály.
A Mesebolt Bábszínházzal kötött együttműködési szerződés alapján 15 db előadást
játszunk majd.
Vendég-rendezés
Ebben az évadban ismét lehetőség nyílt arra, hogy Varga Péter Róbert, színházunk
tagja bábszínházi előadást rendezzen. Meghívást kapott a miskolci Csodamalom Bábszínházba, hogy állítsa színre a Holle anyó című darabot, melynek írója Veres András, tervezője Grosschmid Erik, zeneszerzője Takács Dániel, koreográfusa Telenkó
Kristóf volt, és a bábszínház művészei közül Heiszmann Ildikó Szepi és Lukács Gábor, illetve vendégként Horváth Alexandra vett részt a produkcióban. A sikeres bemutatót sikeres bérletsorozat követte, sok pozitív visszajelzést kapott az előadás.
A vendégrendezések nemcsak Varga Péter Róbert életében, hanem a színházéban is
fontos „utak”, szakmai kalandok, hiszen ilyenkor még több inspirációra, újabb tapasztalatok szerzésére nyílik lehetőség, szakmai kereteken belül, mégis kicsit más vizeken evezve, mint a „hagyományos”, megszokott napokon.
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Banándobozos Találkozó
2018 júliusában a találkozó két esemény köré szerveződött: az egyik a Hottói Bábparádé (erről lent részletes beszámoló található), a másik pedig a Magamura Alkotóműhely és négy bábos alkotótárs, Lovászi Edina és Somogyi Tamás, illetve Lehőcz Zsuzsanna és Takács Dániel közös projektje, egy felnőtteknek szóló bábelőadás létrehozása Tasnádi István: Közellenség című műve alapján. Ez utóbbi produkció próbafolyamata a próbatermünkben zajlott, majd a nyilvános főpróbát is itt lehetett megtekinteni. A bemutatóra a hottói faluháznál kialakított szabadtéri színházi térben került sor,
itt szép számmal jelentek meg mind a faluból, mind a környékről, illetve messzebbről
is jöttek érdeklődő barátok, ismerősök. A főpróbát, illetve a bemutatót megtekintő bábos szakmabéli közönség oldott hangulatú, építő jellegű, közvetlen, vitát sem nélkülöző beszélgetésben vett részt.

Hottói Bábparádé
Ezt a programot 8. alkalommal rendeztük meg a Magamura Alkotóműhellyel közösen. A látogatók között voltak olyanok, akik már rendszeresen, évről évre velünk tartanak, de érkeztek teljesen ismeretlen érdeklődők is. A program első előadását (A
zöldszakállú király) fűszerezte egy kiadós nyári zápor, ami szerencsére nem rettentette el a közönségünket, hála az ideiglenesen felállított sátortetőnek, amely már évek
óta nyújt hol kellemes árnyékot, hol védelmet az esőcseppek ellen.
Jó pár éve állandó meghívottként szerepel, és most is megörvendeztetett kicsit és nagyot egyaránt ügyességi játékaival a Tekergotér, ismét lehetett bábokat készíteni Boráros Milada (Magamura Alkotóműhely) vezetésével, és itt volt a Tintaló Társulás
Felhővadászat nevű ügyességi játéka, melyet élőzenei kísérettel fűszereztek az animátorok. Két bábelőadás, A zöldszakállú király (Mesebolt Bábszínház és Ziránó Színház koprodukciója), Az égig érő fa (Mesebolt Bábszínház), és egy családi koncert
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bábjátékkal, Abszúrd, Bravúr, Celeb címmel, Lovászi Edina zenekarának előadásában alkották a programot.

Színházunk aktívan részt vesz faluközösségünk (Hottó) kulturális életében, úgy is
mint: betlehemes játék, farsangi mulatság s a már említett bábparádé eseményeivel.
A hottói faluházban december 15-én, meghívásunknak eleget téve, Markó-Valentyik
Anna játszotta Éneklő Betlehem című előadását a faluközösségnek, illetve az idelátogató vendégeknek. A szép, meghitt élményt egy kis süteményes-teás-forralt boros
vendéglátás követte. Ez a program a zalaegerszegi Deák Ferenc Könyvtárral való
együttműködés keretein belül jött létre.
„Selyemakvárium”
A tavaly előti évben kerestek meg bennünket a pesterzsébeti Csili Művelődési
Központtól azzal a felkéréssel, hogy 2018-ban 100 éves intézmény ünnepi
sorozatában vegyünk részt egy bábos produkcióban, amely egy pestezsébeti asszony
életét dolgozza fel, Selyemakvárium címmel. Ez az esemény 2018 március 24-én volt,
és sokadmagunkkal vettünk részt benne. Színházunk a hottói Magamura
Alkotóműhellyel, és a zalaegerszegi Griff Bábszínház néhány színészével alkotott egy
alkalmi játszó-közösséget. Közösen készítettük el papíkartonból a bábokat és a
díszletet. A pesterzsébeti asszony gyerekorát elevenítettük meg az előadás során.
Felemelő érzés volt Pogány Judit színművésznővel egy produkcióban részt venni és
katartikus volt találkozni előben azzal az asszonnyal akinek az élettörténetét vittük
színre. Megérte a fáratságos munkát és reméljük, hogy lesz még ehez hasonló
közösmunkában részünk.

„Muhely”
Próbatermünkben az elmúlt évek során -saját előadásainkon kívül- több más produkció is született.
2018 nyarán a már korábban említett Közellenség című produkció született, több alkotó összefogásával.
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A kapott támogatást a következőkre fordítottuk:
•

„Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális színházi előadó-művészeti szervezetek részére” pályázaton kapott összeg a Kelekótya haramiák című új előadásunk előállítási költségeinek 46%-át fedezte

•

2018-as évadra kapott m ködési támogatás a munkabérek és azok járulékainak
nagyobb részét fedezte, azaz a színház kiadásainak 29%-át tette ki

Köszönettel és tisztelettel:
Hottó, 2019. 03. 01.

Varga Péter Róbert
Ziránó Színház
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