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A Magyar Teátrumi Társaság 2008-ban olyan szakmai és érdekvédelmi szervezetként alakult meg,
mely elkötelezett a magyar színjátszás hagyományainak ápolása, a magyar nyelven játszó színházak
partneri együttműködése és az érdemi, karakteres színházművészeti érdekképviselet mellett.
Szándéka, hogy országos működési területen, az állam és az önkormányzatok által fenntartott,
továbbá a más modellek szerint működtetett színházak összefogását elősegítse. Emellett vállalja
szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezését és lebonyolítását, eseti és
állandó művészeti közösségi fórumok moderálását, támogatását. A Társaság megalakulása óta aktív
szerepet vállalt abban, hogy ismertesse a színházi szakmát érintő elképzeléseit, céljait,
alapfeladataként jelölve meg a színházlátogatás népszerűsítését, a magyar színházi kultúra ápolását,
fenntartását és terjesztését.
A ma már 61 tagszínházat és társulatot tömörítő Társaság az elmúlt majd’ egy évtized alatt számos
kampánnyal és akcióval igyekezett elérni, hogy a határon innen és túl a színházak kapuin minél
többen lépjenek be, s ismerjék, szeressék meg a kultúra teátrumi világát. Ennek érdekében a
Társaság minden alkalmat megragadott arra, hogy részt vegyen, részt vehessen hazai színházi és más
kulturális fesztiválokon. A Magyar Teátrum Sátor rendhagyó színfoltja volt a Sziget Fesztiválnak,
több alkalommal vitt sajátos hangulatot a színház világa a szórakozó fiatalok közé a soproni Volt
Fesztiválon. „A színház kapaszkodót nyújt mindenkinek!” - szólt a mottónk, amely a színház
határokat nem ismerő világát elevenítette fel kortól, nemtől függetlenül minden nézőnkben, amikor a
tényleges országhatárokon is átléptünk. 2016-ban immár hetedik alkalommal rendeztük meg a
Winteretno Fesztivált Szabadkán, és hatodik alkalommal vettünk részt az erdélyi Tusványos
Fesztiválon.
A Magyar Teátrumi Társaság már ikonikussá váló gömbsátrai saját színfoltjaivá váltak ezeknek a
fesztiváloknak. A fiatalokból álló közönség nyitott és érzékeny kezdeményezésünkre, előadásainkat
és színházi produkcióinkat a minőségi szórakozás, az önfeledt együttlét jellemezi.
MAGYAR TEÁTRUMI TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 2016-BAN
Szakmai munka
2016-ban eddig egy közgyűlést és öt elnökségi ülést bonyolítottunk le, melynek keretén belül
szakmai egyeztetéseket folytattunk a színházigazgatói kinevezések metodikájáról és a Pécsi
Országos Színházi Fesztiválról. A közgyűlésen előadások hangzottak el az NKA pályáztatási
rendszeréről és lehetőségeiről, továbbá a tagok megismerkedtek az MMA által éltre hívott kutatási
tevékenységgel, melynek középpontjában a színházi marketing és annak fejlesztése áll. 2016-ben a
tagok létszáma ismét bővült, így taglétszámunk az év végére már 61.
Az alábbi szervezetek csatlakoztak az egyesület munkájához 2016-ben: Soltis Lajos Színház,
Szentendrei Kulturális Központ és a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház.
A Szervezet elnökségi ülésein születtek meg az alábbi díjakra vonatkozó javaslatok, mely
felterjesztések benyújtásra kerültek a Minisztériumhoz: Kossuth-díj, Jászai Mari-díj, Érdemes
Művész Díj, Kiváló Művész Díj, Harangozó Gyula-díj, Bánffy Miklós-díj, Havasi Sándor-díj és
Junior Prima Díj. A Magyar Teátrumi Társaság a Mozaik Művészegyesülettel együttműködve idén is
lebonyolította a Kaszás Attila-díj szavazást.
Szervezetünk a hazai színházi világ egyik legnagyobb szakmai szervezeteként folyamatos
kapcsolatot tart fent a magyar nyelven játszó előadó-művészeti szervezettekkel, titkárságunk minden
intézmény szakmai segítségére áll.
A 2016-os évben a Magyar Színházi Társasággal több körben szakmai egyeztetéseket folyattunk a
színházigazgatók kinevezésének metodikája és a POSZT szervezése kapcsán.

Fesztiválok
IV. Winteretno Fesztivál
2016. február 17-20.
Szabadka, Népkör Magyar Művelődési Központ
A Magyar Teátrumi Társaság a Népkör Magyar Művelődési Központtal közösen negyedik
alkalommal rendezte meg 2016 telén kulturális színházi fesztiválját Szabadkán, a Winteretno
Fesztivált.
2016. február 17. és 20. között ingyenes gyermekprogramokkal és esti színházi előadásokkal vártuk a
szabadkai közönséget. Három napon keresztül idén is volt Teátrumi Mocorgó játszóház, ahol a
gyermekek egy négy állomásból álló ügyességi-és készségfejlesztő kalandtúrán vehettek részt,
továbbá a játszóházból idén sem hiányozhattak a kézműves foglalkozások és logikai játékok. A
délelőtti idősávban csütörtökön és pénteken a Ramazuri Bábszínház zenés interaktív bábelőadásai
kalauzolták el a legkisebbeket a színház világába. Szombaton megrendezésre került a népszerű
farsangi mulatság, melynek részeként a Mira Magányországban című mesét adta elő a Szabadkai
Gyermekszínház.
A fesztivált szerdán este a Róna Táncegyüttes Szerelem című táncjátéka nyitotta meg. A Magyar
Teátrumi Társaság tagszínházai közül 2016-ban a Szolnoki Szigliget Színház, a Budapesti Nemzeti
Színház és a Kecskeméti Katona József Színház mutatkozott be a szabadkai közönségnek. A Made in
Hungária egyvelegben népszerű és jól ismert Fenyő Miklós dalok csendültek fel, míg Tóth Auguszta,
a Nemzeti Színház művésze Hoztam valamit a hegyekből című előadása Mezei Mária életét idézte
meg. A záró estén Cseke Péter rendezésében volt látható a Csoportterápia című zenés színdarab.

POSZT 2016. június 11.
A Teátrumi Mocorgó első alkalommal 2012 nyarán vett részt a Pécsi Országos Színházi Találkozó
Off programjai között. Akkor a Baranya Megyei napilap 2012. június 15-ei számában az alábbi
mondatok jelentek meg: „Szinte lépni sem lehetett tegnap a déli órákban a pécsi Széchenyi téren,
minden helyet színes gyerekjátékok és vidáman hancúrozó gyerekek foglaltak el a Magyar Teátrum
Sátor rendezvényén. A Teátrumi mocorgó című foglalkozást a legkisebbeknek, két-három éves
gyerekeknek találták ki a félidején túljutott Poszt szervezői, osztatlan sikert aratva a kicsik és a
szülők között egyaránt.” A Teátrumi Mocorgó azóta is minden évben színesíti a fesztiválprogramot.
A helyszínek ugyan változtak az elmúlt években, hiszen volt már a Széchenyi téren, a Dóm téren és
legutóbb a Kodály Központban. A vendégek ennek ellenére visszatérnek, van olyan gyermek, aki
szinte a szemünk előtt cseperedik fel.

Tusványos 2016
Idén is elvitte a színházat a Magyar Teátrum Sátor Tusványosra!
Hatodik alkalommal érkezett Tusnádfürdőre a Magyar Teátrumi Társaság színházi gömbsátrával. A
27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programját gyermekfoglalkozásokkal, szakmai
beszélgetésekkel, játékkal, színházi előadásokkal és bulikkal gazdagítottuk.
A Magyar Teátrumi Társaság megalakulása óta minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik
segíteni, hogy a kultúra és a színház eljusson mindenhova, ahol csak szívesen fogadják. 2016-ban
negyedik alkalommal rendeztük meg a vajdasági Winteretno fesztivált és hatodik alkalommal tértünk
vissza Erdélybe. Fontos számunkra, hogy a fiatalok a fesztiválokon is találkozzanak magyar
kulturális produkciókkal.
Már a kezdetektől olyan programelemekkel készültünk, melyek minden korosztályt megszólítanak és
a sátorhoz vonzanak. Ezen idén sem változtattunk, hiszen az üzenetünk egyértelmű: a Magyar
Teátrum Sátor, a színház világa mindenkit nyitott kapukkal vár.
A délelőtt minden nap a gyermekeké volt, ahol a Teátrumi Mocorgó várt minden játékra kedvet érző
fiatalt és szüleiket. A Gyergyószentmiklósi Halvirág Bábszínház két előadása gazdagította a fesztivál
gyermekprogramját.
A szakmai beszélgetések sorában idén a Színházigazgatók fórumán arra kerestük a választ, hogy
melyek a magyar színházi élet legégetőbb problémái. Ehhez beszélgetőpartnerként meghívtuk Czegő
Csongort (Sepsiszentgyörgyi Figura Stúdió Színház), Dörner Györgyöt (Újszínház), Fekete Pétert
(Magyar Cirkusz és Varieté), Nagy Pált (Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház), Oberfrank Pált
(Veszprémi Petőfi Színház), Seregi Zoltánt (Békéscsabai Jókai Színház) és Vidnyánszky Attilát
(Nemzeti Színház). Egy másik beszélgetésben a színházi marketingről és a színházbajárás
népszerűségéről beszélgettünk, de a fesztivál ideje alatt előkerült a kultúra identitásmegőrző szerepe
és a Székelyföldi Értéktár megalakulása is.
A Veszprémi Petőfi Színház bemutatta a Múlnak a gyermekévek című zenés előadást, az Újszínház
A pénzfolyó című produkciót hozta el. Péntek délután lépett színpadra Balla Eszter, Feke Pál, Nagy
Sándor és Simon Kornél, akik Szente Vajk vezetésével egy egyszeri és megismételhetetlen
improvizációs műsorral létrehozták a Tusnád, a musical című előadást. A záró estén a nézők a
Szolnoki Szigligeti Színház című produkcióját, majd a Baross Imre Artistaképző showját láthatták.
Idén is volt Magyar Teátrum Kvíznight, melynek során kiderült, hogy ki-mit tud a színházról. Szerda
este a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, Csomós Lajos Orszlán zenekara garantálta a
bulihangulatot.

Napi tudósítás a fesztiválról és az aktuális információk a www.magyarteatrum.hu weboldalon és a
https://www.facebook.com/magyar.teatrum.magazin oldalakon érhetők el.

Gödöllői Belvárosi napok 2016
Gödöllőn idén harmadik alkalommal vol jelen a
Magyar Teátrum Sátor. Az elmúlt években többek
között felléptek itt a Békéscsabai Jókai Színház, a
Játékszín művészei, a Pribojszki Band, a
Cimabliband és a Talamba zenekarok.
A Magyar Teátrumi Társaság már ikonikussá váló
gömbsátrai saját színfoltjaivá váltak ezeknek a
fesztiváloknak. A fiatalokból álló közönség nyitott és
érzékeny kezdeményezésünkre, előadásainkat és
színházi produkcióinkat a minőségi szórakozás, az
önfeledt együttlét jellemezi.
Program:
SZOMBAT
15.00 Szakmai beszélgetés: Sportsikerek
Beszélgetőpartnerek: Kiss Gergely, háromszoros
olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, Hajdú B.
István, Prima Primissima díjas sportújságíró, és
Kovács Péter szkander bajnok
16.40 Rockin' Board bemutató
16.50 Székely mese - Pappné Pintér Csilla előadásában
17.30 Oti Voice & Bass koncert
19.00 Slampoetry - Slammerek: Bánóczi Beáta, Mészáros Péter, Purosz Leonidasz, Bárány Bence
20.00 Kvíz night
Színházi kvíz, vicces, vidám és szórakoztató kérdésekkel játékos formában. Vajon ki-mit-tud, ha már
színház? 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk a helyszínen! Kvízmester: Szente Vajk.
VASÁRNAP
11.00 Kukacmese a Garabonciás Színtársulat előadásában
15.00 Szakmai beszélgetés:
DIVAT és STÍLUS hétköznapokon, hétvégén, színházban….
beszélgetőtárs: Kanizsai Silka Ágnes, a Silka tulajdonosa
moderátor: L. Péterfi Csaba, Gödöllő Város kommunikációs igazgatója
16.30 Slampoetry - Slammerek: Fejér Johanna, Békési Zoltán-Zebulon Dudora, Bíró Dénes, Basch
Péter
18.30 Vodku Fiai "Cseh Tamás" dalok
Szakmai programok
PAJTASZÍNHÁZ
Pajtaszínházi szemle
A magyar kultúra napja alkalmából január 23-24-én a Pajtaszínház programban részt vevő 24 amatőr
színjátszó csoport díszbemutatói voltak láthatók a Nemzeti Színház stúdiószínpadain.
A Pajtaszínház program több hónapos előkészítést követően 2015 őszén indult hat megye 24
településén a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére és a Magyar Teátrumi Társaság
szakmai mentorálásával különös tekintettel a vidéki amatőr színjátszás hagyományainak
felélesztésére.

A Nemzeti Művelődési Intézet hat megye (Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest, Szabolcs-SzatmárBereg, Tolna) huszonnégy településén – jellemzően falvakban, kistelepüléseken – hívott életre vagy
támogatott helyi műkedvelő színtársulatokat. A Magyar Teátrumi Társaság a csoportok színházi
tevékenységéhez szakembereket biztosított a programhoz, hogy segítsék a színtársulatokat egy
produkció létrehozásában.
A komplex művészeti és közösségi tanulási alkalmakat nyújtó, közösségépítő program keretében a
csoportok az elmúlt hónapok során egy-egy előadást állítottak színpadra. A produkciók között
éppúgy található népszínmű, iskoladráma, mint zenés játék vagy kortárs dráma, s megvalósításuk
módja is széles palettán mozog.
A huszonnégy színjátszó csoport 2016. január 23-24-én, a magyar kultúra napja előtt tisztelegve a
Nemzeti Színházban, a Pajtaszínházi Szemle alatt mutatkozott be a program keretében született
előadásaik – vagy azok részletének – díszbemutatóival. A rendezvény megvalósulását a Magyar
Művészeti Akadémia szakmai partnerként támogatta.
A Pajtaszínház program nemcsak arra világít rá, hogy a színjátszás az egyéni önkifejezés bárki
számára elérhető formája, melynek a közösségre nézve különösen pozitív hozadékai is vannak,
hanem azt is bemutatja: színházi élet a nagyvárosokon kívül is virágozhat.
A Pajtaszínház programban részt vevő, a Pajtaszínházi Szemlén színjátszó csoportjukkal
bemutatkozó települések:
Baranya megye – Garé, Hidas, Majs, Mágocs és Nagynyárád; Hajdú-Bihar megye – Balmazújváros,
Derecske, Földes és Kaba; Nógrád megye – Bárna, Mátranovák és Balassagyarmat; Pest megye –
Galgahévíz, Tápiószőlős, Tinnye és Verőce; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Mérk, Kékcse,
Tiszabezdéd és Tisztaberek; Tolna megye – Nagyszékely, Regöly, Gyulaj, Pincehely

Program a bemutatkozó csoportok települései szerint:
Január 23., szombat
Gobbi Hilda Színpad:
12.00 Mágocs
14.00 Tápiószőlős
15.00 Nagynyárád
16.00 Garé
17.00 Gyulaj
18.00 Pincehely

Kaszás Attila Terem
13.00 Tisztaberek
14.00 Tinnye
16.00 Nagyszékely
17.00 Majs
18.00 Regöly

Január 24., vasárnap
Gobbi Hilda Színpad
12.00 Verőce
14.00 Bárna
15.00 Derecske
16.00 Balmazújváros
17.00 Mátranovák
18.00 Hidas
19.00 Galgahévíz

Kaszás Attila Terem
12.00 Balassagyarmat
13.00 Földes
14.00 Kaba
16.00 Tiszabezdéd
17.00 Kékcse
18.00 Mérk

ÚJRA FELGÖRDÜL A PAJTASZÍNHÁZ FÜGGÖNYE – FÉLIDŐBEN A PROGRAM
2016 őszén folytatódott az előző színházi évadban a vidéki amatőr színjátszás hagyományainak
felélesztésének szándékával nagy sikerrel folytatott Pajtaszínház mintaprogram, mely több hónapos
előkészítést követően 2015 őszén indult útjára, s a programban részt vevő települések színjátszó
csoportjainak bemutatójával zárult a Nemzeti Színházban. A közösségfejlesztő modellprogramot a
Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezte és a Magyar Teátrumi Társaság szakmai mentorálásával
valósult meg.
A mintaprogram során a Nemzeti Művelődési Intézet hat megye huszonnégy településén –
jellemzően falvakban, kistelepüléseken – hívott életre vagy támogatott műkedvelő színtársulatokat a
helyi lakosok részvételével. A Magyar Teátrumi Társaság a csoportok színházi tevékenységét
szakmailag támogató szakembereket biztosított a programhoz, hogy az alapoktól segítsék a
színtársulatokat egy produkció
létrehozásában. A folytatásban
már az ország összes megyéjéből
részt vesz egy-egy település, így
nagyobb területet felölelve, 19
színjátszó
csoport
közreműködésével
kap
új
lendületet az amatőr vidéki
színjátszó mozgalom. A korábbi
sikert folytatva 2017. január
végén
a
programot
a
Pajtaszínházi Szemle zárja,
melynek
házigazdája
ez
alkalommal is a Nemzeti Színház
lesz.
A komplex művészeti és
közösségi tanulási alkalmakat
nyújtó, közösségépítő program keretében a csoportok egy-egy előadásrészletet, bemutatót állítanak
színpadra. A produkciók műfaji változatossága várhatóan ezúttal is tükrözni fogja a bevont
közösségek sokszínűségét.
A magyar kultúra napja előtt tisztelegve 2016. január 23-24-én a Nemzeti Színházban rendezett
Pajtaszínházi Szemle a vidéki amatőr színjátszás örömünnepe volt: két napon keresztül lehetett
tanúja a közönség annak, ahogy a közös „színházcsinálás” révén összekovácsolódott közösségek
tagjai ízelítőt nyújtottak frissen szerzett tudásukból, készségeikből.
A Nemzeti Színházban sikeresen zárult Pajtaszínház I. projekt folytatása várakozáson felül alakult. A
programban részt vett 24 település 24 színjátszó köréből 2016 nyarán három kapott meghívást a

Szarvas József művész úr által életre hívott Viszáki Pajta Napokra. A Művészetek Völgyében öt
csoport mutatkozott be, továbbá a nyíregyházi Vidor fesztiválon is szerepet kapott az egyik
színjátszó kör. A Pajtaszínház színtársulatai és hálás közönségük azonban nemcsak felemelő
közösségi élménnyel gazdagodtak, hanem a települési kulturális életét gazdagító műsorral, tevékeny
művészeti csoporttal is, hiszen a projekt során megvalósult bemutatókat a település jeles napján is
előadták a csoportok.
SZÍNHÁZBA MENTEM! kampány
Színházba mentem! - sosem látott méretű kampány indult a színházba járás népszerűsítéséért

Színházba mentem! - szól a 2016/17-es színházi évaddal együtt útjára induló kampány szlogenje. A
Magyar Teátrumi Társaság a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával olyan programot valósít meg,
melynek célja a színházba járás népszerűsítése a fiatalok körében és a kíváncsiság felkeltése azokban
is, akik nem, vagy csak ritkán választják ezt a szórakozási lehetőséget.
Színházba járni jó: menjünk minél többen, minél gyakrabban! Ezzel az üzenettel és számos
eszközzel segítjük ősztől a színházak és közönségük egymásra találását.
Az üzenet
népszerűsítéséhez a hazai művészet, kultúra és sport világából hozzánk csatlakozott népszerű
közéleti személyiségek színházba invitálása is hozzájárul. A kampány arcaiként olyan színházi – és
közéleti szereplőket kértünk fel, akik örömmel álltak a kezdeményezés mellé. Ők szerepelnek a
kampány országosan terjesztett kisfilmjeiben és plakátjain: Györgyi Anna (Jászai Mari-díjas
színművésznő), Lovas Rozi (Junior Prima díjas színművésznő), Rúzsa Magdi (Fonogram- díjas
énekesnő), Varga Katalin (paralimpikon), Járai Máté (Jászai Mari-díjas színművész), Lackfi János
(József Attila-díjas költő, író, műfordító), Kiss Gergely (háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó),
Kovács András Péter (Karinthy-gyűrűs humorista), Kristóf Krisztián (Hortobágyi Károly-díjas
zsonglőr), Szarvas József (Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész színművész), Száraz Dénes
(színművész), Szente Vajk (színművész, rendező).
A citylight plakátok 18 megyében, 16 városban és Budapest 12 kerületében, közel 120 helyen
lesznek láthatók. A marketing kampány részeként idén ősszel rádió spot formájában is felhívjuk a
figyelmet a színházi évadra.

A projektben fontos szerepe van az online kommunikációs eszközöknek is. Ennek részeként
elkészült a Színházba mentem! mobil applikáció, mely az első olyan színészkereső alkalmazás, mely
több ezer színészről és előadásaikról informál. A Színházba mentem! kampány a mobil applikáción
belül az alábbi két játékra invitál minden színházszeretőt:
„Színházba mentem! Keressük a legegyedibb, legcsinosabb színházba járókat. Játssz és üzenj
ismerőseidnek melyik színházban találnak meg aznap este. Ehhez annyit kell tenned, hogy 2016.
október 10. és 2016. december 6. között készítesz egy fotót magatokról bármelyik magyarországi
vagy határon túli, magyar nyelven játszó színházban. A saját oldaladra feltöltött képekre
folyamatosan szavazhatnak barátaitok a Facebookon. A legtöbb szavazatot kapó páros egy hétig
vendégeskedhet a 2017-es Pécsi Országos Színházi Találkozón.”
„Színházba mentél? Ha igen, máris játékban vagy! Csekkolj be, fotózd le és küldd el
színházjegyedet, hogy újabb élménnyel és egy-egy ponttal legyél gazdagabb. Virtuális kalapunkból
minden héten újabb nyertesek kerülnek ki, akik között szabadon felhasználható színházjegyeket
sorsolunk. A játék október 3-án indul és 2017. február 28-ig tart. Aki ez idő alatt a legtöbb pontot
gyűjti, az szintén jutalomban részesül. A toplistások kulisszajárást és Színházba mentem!
ajándékokat kapnak nyereményként.”
A szinházabmentem.hu weboldal tartalmazza a kampány aktuális híreit, információt. Az applikáció
és a weboldal által használt tartalmak adatbázis hátterét egy, az imdb-hez hasonló elven működő
átfogó színházi adatbázis adja, a Hungarian Theater Database, röviden: htdb.hu. A jelenleg épülő
weboldal célja, hogy egy összetett információs hátterű portálként szórakoztatva informálja a
közönséget, komplex adatbázist biztosítva a magyar színházi világról.
Kampányunkhoz és a weboldalon történő megjelenéshez jelenleg 52 magyar nyelven játszó színház
csatlakozott, melyek között vidéki, budapesti és határon túli játszóhelyek egyaránt megtalálhatók.
Programjainkkal a szakmát is megszólítjuk, hiszen a Színházba mentem! kampány részeként
kerülnek megrendezésre a Színházat vegyenek! és a Foglaljon helyet! konferenciák.
Foglaljon helyet! konferencia
A tavalyi évben rendeztük meg először a „Foglaljon helyet!” című konferenciát, melynek témája a
színházjegy értékesítés, célja pedig az ezen a területen dolgozók munkájának segítése. A tavalyi
nagy érdeklődés arra sarkallt bennünket, hogy az idei évben a Színházba mentem! kampány
részeként újra megszervezzük a találkozót: 2016. november 21-én, a József Attila Színházban tehát
sor kerül a II. Foglaljon helyet! konferenciára! Célunk, hogy a magyar színházak, előadó-művészeti
szervezetek jegyértesítéssel foglalkozó szakemberei közösen gondolkodjanak, párbeszédet
folytassanak. A rendezvényen előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket tartunk.
A II. Foglaljon helyett konferencia kísérőprogramja
A konferenciához kapcsolódó kísérőprogramként a színházjegy értékesítéssel foglalkozó kollégák
részére workshopot rendezünk az alábbi két időpontban Budapesten, a Harmónia Palotában (1088
Múzeum utca 9. földszint, nagyterem): 2016. december 5., hétfő 9-14 óra és 2016. december 12.,
hétfő 9-14 óra között. A két workshop tematikája ugyanaz, ezért az érdeklődőknek a megadott
időpontok közül van lehetőségük választani egyet. A workshop célja, hogy a konferencia
kérdésfelvető előadásait és gondolatébresztő beszélgetéseit segítsen beépíteni az egyes színházak,
intézmények értékesítési stratégiáiba. A gyakorlatok során hangsúlyt helyezünk a személyes
tényezőkre is. Megvizsgáljuk, hogy az értékesítési folyamatban résztvevők hogyan gyakorolnak
hatást a színházról kialakított képre, milyen márkaépítési lehetőségek vannak, melyek közvetve
befolyásolják az értékesítés sikerességét. A workshop tréning módszerekkel, játékos
feladatmegoldásokkal segít feltérképezni az egyedi lehetőségeket, és ad újabb ötleteket.

Magyar Teátrum Díj és díjátadó gála
A Magyar Teátrumi Társaság 2016. évben immár hetedik alkalommal osztja ki a Magyar Teátrum
Díjakat. A Magyar Teátrum Díj célja, hogy felhívja a figyelmet a színházi háttér-és kiszolgáló
szakmákra, továbbá, hogy az azokat kiemelkedően magas szinten művelő szakemberek erkölcsi és
anyagi elismerését szolgálja. A Díjátadó Gálával szeretnénk köszönetet mondani sok éves áldozatos
munkájukért. A Díj évente 8 szakember elismerését teszi lehetővé: öt szakmai díj és három különdíj.
A Magyar Teátrum Díj alapítói a nominálásra vonatkozó szabályzatot aszerint módosították, hogy a
jelölési folyamatban bármely magyar nyelven játszó színház részt tudjon venni.
A Magyar Teátrum Díjátadó Gála időpontja és helyszíne: 2016. december 17., Békéscsabai Jókai
Színház.

