Kompánia Színházi Társulat - 2019
I. Új bemutatók
1. HARC
avagy Marcus Aurelius elmélkedései egy párkapcsolat tükrében

„Amíg az ember mosolyogni tud,
addig képes a további harcra.
És aki harcol, az győzhet is.“
Marcus Aurelius
-

Bemutató: 2019. december 9. ARTUS Studio

Az “Elmélkedések”
Az előadás hangzó szövetének szöveges részét , gondolati hátterét , a színházi haikuk
kiindulópontjait , Marcus Aurelius írásai Elmélkedései adják. A filozófus császár uralkodását
szinte szakadatlan háborúskodás töltötte ki. A germánok vagy a szarmaták ellen Pannóniában,
hazánk területén is harcolt, az Elmélkedések
több fejezetének végén találkozunk azzal a
megjegyzéssel, hogy „írtam a quádok földjén, a Garam mentén”
Az előadás a
„harc“ -ra, mint határszituációra tekint. Olyan esemény amelyben
megrázkódtatásokon megyünk keresztül, ahol a hétköznapi felületes magatartásunk könnyen
széttörhet, és radikálisan magunkra leszünk ítélve. A határszituációkban kiszabadulunk a
mindennapi alól (a világban levő ittléttől), eltávolodunk eszmei problémáinktól, a valóságról
alkotott tudományos feltételezéseinktől, feltárul előttünk a mély intim létezés világa és részesei
leszünk (a transzcendens ) átélésének.
A „szakrális színház tanulmány”
A műfaji meghatározás egy elképzelt ázsiai összművészeti forma szabad terében, a „szerzői

színház” metódusával létrehozott, egy új színházi nyelv létrehozását kitűző kísérletre utal. Az
„alkotók” elvetettek minden szokást, sorrendet és módszert, átléptek a nyugati színház bevált
gyakorlatán, azért hogy az egész darabot saját belső törvényeinek megfelelően, konzekvens
módon, „egyidejűleg” „szüljék” meg, hogy a mozgás, a történés, és a zene egyenrangú
viszonyára, a látvány és a hang, finomabb kapcsolataira, ezek szerves szinkronicitására,
támaszkodjanak. Hasonlóan az ázsiai kultúrákhoz, ahol a zene, a tánc és a dráma elválaszthatatlan
egységet alkot.
A Kompánia társulata a kezdetek óta tanulmányozza a magyar néptánc és népzene lehetőségeit a
kortárs színházban, valamint elmélyedt olyan autentikus ázsiai mozgásrendszerekben, mint az indiai
bharatanatjam, a thai khon dramatikus tánc, mely a Ramajana történeteit meséli el, a kínai
hosszú lépéses tai-chi chuan és a dél-koreai salipuri. A nagy múltra tekintő mozgásformákban
való elmélyedéssel a magyar színházi gyökerek rekonstrukcióját is célozza egyben, melyre a jelen
hagyományt felfejtve az ázsiai minták alapján tesz kísérletet.
Alkotók együttműküdők
A különböző szövegeket Szabó Attila dramaturg fűzi egybe, filozófiai konzulens Szabó Kisanna
Taiji harcművészeti konzulens Goda Gábor, Felszeghi Márton
Magyar néptánc Vörös Árpád
Videó térinstalláció Lukács Mihály Lukács Máté J(MOME) jelmez Szabó Luca (MOME)
Előadók: Mayer Zita, Mózes Zoltán
Zenészek: Győrfy Ágnes, Győrfy Dóra
Rendező Lukács László

Back to Babilon
2. The Hous on the Border
a Visegrad Fund támogatásával megvalósuló nemzetközi projektünk
2018. szeptember - 2019. december
http://thehouseontheborder.eu/

Partner társulatok:
Divadlo Poton (SK)
Theater of One Poem (PL)
Artus Contemporary Art Studio (HU)
Masakr Elsinor (CZ)
Theatr Osmego Dnia (PL)

Bemutató: 2019. július 27. - Premier Cult Cafe - Budapest
További előadások:
2019. augusztus 16. - Tájidegen Fesztivál - Szentgotthárd
2019. október 28. - Divadlo X10 - Prága, Csehország
2019. november 16. - Theater of One Poem - Opole, Lengyelország
2019. december 7. - Divadlo Poton - Nyitra, Szlovákia
2019. december 13. - Theatr Osmego Dnia - Poznan, Lengyelország
2019. december 20. - Theater na Cucky - Olomouc, Csehország
A projekt során Sławomir Mrożek: Ház a határon abszurd tragikomédiájából indultunk ki. Mrozek
humoros, abszurd stílusa meglehetősen nagy különbözőséget mutat a tömegkommunikáció
hisztérikus hangnemével. Az ország és világ problémája helyett személyes szintre vetíti a
problémát. Elgondolkodtat a saját, belső határaimon, hogy megérthessem a rajtam kívül létező
határok mibenlétét. Ezzel segít más szintre helyezni a diskurzust. Nem az irodalmi mű szöveghű
megvalósítása volt a cél, hanem a mű által tematizált problémák kutatása művészeti eszközökkel.
Mrożek drámája a magánszférába betörő hatalomról, a hatalom absztrakt működéséről, a történelem
és ember viszonyáról és a gombócokról szól. A multidiszciplináris – színházi, filmes,
képzőművészeti, zenei – projekt nem általános igazságokat, hanem kérdéseket és beszédmódokat
akart meghatározni. A művészet médiumként hatékonyan képes erős érzéki és szellemi
benyomásokat kelteni anélkül, hogy egyértelműen kimondana egy véleményt. Projektünk során
„nyitott művek” (Umberto Eco) létrehozására törekedtünk, melyek számtalan, minden néző/
befogadó számra egyéni értelmezési lehetőségeket nyújtanak. Ezzel segítik elő ez egyéni vélemény
kialakítását. A multidiszciplinaritás önamgában hordozza a sokrétű megközelítést, amely a
differenciált és komplex látásmód kialakításához szükséges. A művészeti alkotások és események
kiindulópontjai egy diskurzusnak, csomópontjai egy közösségnek, ahol nem válaszokat kapnak,
hanem kérdéseket tehetnek fel maguknak. A művészeket pedig a téma ereje és sokrétűsége és
aktualitása inspirálja. A művészet képes elemelni a hétköznapoktól a helyzetet, és univerzális,
szimbolikus viszonyban vizsgálni.
A projekt művészeti szemszögből is a határ kérdését feszegette: a film, színház és képzőművészet
kapcsolódásait keresve. A filmek széles közönségnek eljuttatható tartalmak, a színház közvetlen és

kétirányú kapcsolatot képes teremteni. A képzőművészeti alkotások pedig egy új kommunikációs
formát indukálnak.
Alkotók: Hantos Násfa (HU), Kemény Rozália (HU), Mayer Zita (HU), w' Horváth Tibor (HU),
Mózes Zoltán (HU), Darek Wrobel (PL), Julia Bugajska (PL), Natalia Ciępka (PL), Kamil Gocel
(PL), Karol Filo (SK), Anna Lehotská (SK), Hana Launerová (SK), Tomáš Soldán (CZ), Vojtěch
Hrabák (CZ), Vašek Marhold (CZ)
Zene: Lukács László (HU)
Expert:Krzysztof Zylinski (PL)
Operatőr:Lukács Máté (HU)
Rendező: Lukács Mihály (HU)

II. Továbbjátszások

1. Romépítés
-

in memoriam Fodor Ákos

-

Munka bemutató: 2016. július 22-23. Zsámbéki Színházi Bázis
Bemutató: 2017. május 6-7-8-9. / Artus Kortárs Művészeti Stúdió
Továbbjátszás: 2019. május 18. 19. Budakeszi TÜZÉP
2019. szeptember 20. 21. 22. Artus Studio

Az előadás film-színház-land art egyenrangú használatára tesz kísérletet az egykori gyárépület
hatalmas hangárját újraértelmezve. Jellemző formai újítása egy sínen tologatható 30 fős mobil
nézőtér, melyen a nézők egy filmes fart-hoz hasonlóan úsznak jelenetről jelenetre, áthidalva ezzel a
jelenetszerkesztés problematikáját.
Fodor Ákos haikui adták a téglát ahhoz az interaktív, interdiszciplináris rom - kutatáshoz,
melyben
különböző művészeti területekről érkezett fiatal alkotók keresték az egymáshoz
kapcsolódás, a dimenzióváltás lehetőségeit. Filmszínházat hoztunk létre, ahol a mozgóképek és a
zene egyenrangúak a performatív helyzetekkel.

“A szeretésen kívül minden emberi tett: romépítés.” ( Axioma)
Fodor Ákos verseiből kézenfekvően kiolvasható a mai Közép-Európai, és a magyar valóságra
reflektálás. Nem vádló, számon kérő, hanem lényeglátó, helyenként keserű. Hétköznapi
jelenségeket, százszor ismételt kiüresedett frázisokat fordít ki, tölt fel, dekonstruál és rekonstruál.
Emberléptékű és személyes tud emellett maradni. A szerelem, a másik ember közelsége-távolsága, a
magány jelentőségteljes témák.
Műhelymunkánkban a színész/ táncos/ médiaművész/ operatőr/ képzőművész nem korlátozta
gondolkodását saját szakértői területére. Minden résztvevő szereplővé válhatott, saját, személyes
világa, eddigi kutatásai és az új közegből és helyzetből következő hatások elaborálódtak.
A projekt vezetője és a rendező: Lukács Mihály
Az együttműködők kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy olyan résztvevőkkel dolgozzunk együtt,
akik más-más terület szakértői. A Kompánia színészei (Hantos Násfa, Mayer Zita, Kemény
Rozália, Mózes Zoltán) már komoly tapasztalattal rendelkeznek a képi-haiku készítés terén (Goda
Gábor, Krzsystof Zilinsky és a Társulat saját módszerében). Számukra új inspirációs források voltak
a MOME média design, médiaművészet felől érkező végzős és frissen végzett hallgatói és
munkáik (W. Horváth Tibor, Lukács Máté, Szabó Luca, Lukács Mihály).

2. Oresztész küldetés

Bemutató: 2018. november 10. 11. Artus Stúdió
Továbbjátszás: 2019. február 20. Artus Stúdió
2019. november 17. Artus Stúdió

Az előadás által vizsgált témák:

Család / Oresztész
Átírhatóak-e a rossz mintázatok? Mit öröklünk és mit örökítünk?
Feloldható-e a tantaloszi átok? (Oresztész családját ősidőktől sújtó problémák)
„Oresztész vagyok, tehát ölnöm kell.” A bosszú vége.
Kizökkent világ – Koyaanisqatsi
Hogyan gondolkodunk a családról?
Etnikai krizis - „Hamlet vagyok, hátam mögött Európa romjai.”

Vízió
Egy hatalmas megterített asztal, mely szolgálhat egy vasárnapi ebéd, egy halotti tor színhelyéül, az
asztalnál ott ül az egész család, egészen Átreuszig az összes generáció, még az istenek is. Ez a
szokatlan panteon lehet egy időben összemosott tér, vagy emlékeztethet egy pszichológusi
szakrendelőre, ahol épp családállítás történik. Innen az egyik munkacím: Oresztész H, azaz
Oresztész a pszichiátrián, avagy Bornemisza Magyar Elektrájának jelenkori párja Oresztész
H(ungary). Az asztalnál jelenlévők szokatlan dialógusokba keverednek, generációk párbeszéde, ez
ad alapot Szabó Attila szövegéhez.
Üdvözlünk a Családi ceremónián. Vendégeink közt az Átreida ház felmenői foglalnak helyet,
Oresztésztől Tantaloszig. Meghívotjaink az istenek is, ők is láthatóak az összgenerációs tablón. Ez
az idő tere. Kezdetét veszi az ünnepség. A virtuális gasztroszínház felszolgált akcióiban a
nyersanyag maga az ember, az istenek eledele. Fogásaink a “családállítás stációi”- örökségünk.
Hősök vagy áldozatok vagyunk az igazság nevében? A sorsismétlésbe belefáradt (de)generációk
örök kérdése: Kinek is kellene helyretolni a kizökkent időt (világot)?

Alkotók: Fekete Dávid, Hantos Násfa, Kemény Rozália, Lukács Máté, Lukács Mihály, Mayer Zita,
Mózes Zoltán
Zene: Heppes Miklós, László Lilla, Lukács László, Mayer Lili
Dramaturg: Szabó Attila
Rendező: Lukács László

III. Összművészeti projektek
Budakeszin és a Zsámbéki régióban

Tájléptékű művészet – a közvetlenség munkaformái
Az alábbi projektek ökológiai szemléletet hangsúlyozva a természet elidegenedett szemléletével
szemben a természeti környezet ihletett átformálásáról szólnak.
Nyitott udvar projekt 2019. május-szeptember (4 alkalom)
Májustól szeptemberig tartó szabadtéri programsorozat kordinálását kezdtük meg, mely kisebb
helyi közösségek létrehozását, megerősítését célozza. Egy-egy helyben élő alkotó udvarát egy
estére megnyitottuk a közönség előtt, interaktív munkaformák lehetőségeit kutatva, koncert–
performansz-képzőművészet-irodalom határán.
Budakeszi – Makhult Gabriella: Lengőszobor kiállítás az Őr utcában - április
Budakeszi – Lukács László: Cseresznyevirág ünnep - május
Tök- Artner Szilvia: Müller Péter Sziámi pajtakoncert - szeptember
Tök – Kemény Rozi: Ernelláék Farkaséknál vetítés és közönségtalálkozó – október
Angara Klub
2019. szeptember 1-2019. december 31.
Klubbunkkal havi rendszerességgel vagyunk jelen Budakeszin a két éve működő Rathauskeller
művészpincében, mely hét közben tánctanfolyamok hétvégén kulturális programok helyszínéül
szolgál. A klub programja összművészeti jellegű, a társulat és vendég előadók párbeszédét
kiterjesztjük a közönségre is, így minden alkalom színház-koncert-közösségi játék egyben.
- Layanda indiai est – koncert és bharata natyam táncszínház
- Bran ír est – asztali mesék
- impró est – Varjú Nándor és az Import Impro Társulat vendégszereplésével
- Woodoopapa koncert – blues hangszerbemutató

Petőfi 47 - Budakeszi kultúrpiknik - augusztus 20.
A Petőfi utca 47. szám alatt található sokáig értelmi fogyatékos gyerekek iskolájaként funkcionáló
épületet a város önkormányzata eladásra szánta. Az épület megőrzése és revitalizációja céljából
alakult a Budakeszi Kultúrélesztő csoport, melynek mi is alapító tagjai vagyunk. Augusztus 20-án
megkaptuk a "Petőfi villát" és egy nagy összművészeti fesztivál keretében birtokba vettük a patinás
épületet. A helyi művészek és alkotók részvételével összeállított jótékonysági programot (zene,
képzőművészet, irodalom, társasjátékok, piknik egész nap a kertben és az épület belső tereiben)
nem várt érdeklődés fogadta. A nap folyamán 648 látogatót számoltunk, és az összefogásnak
köszönhetően az épületet megkapja az élesztő csoport kulturális célok megvalósítására.

IV. Fesztivál szervezés
XI. Mezei Mária Kulturális Emléknapok 2019. október 16-22, Budakeszi

Idén tizedik alkalommal rendeztük meg a Mezei Mária Kulturális Emléknapokat Budakeszin. A
szokásosnál kisebb keretből kellett gazdálkodnunk, elsősorban helyi vállalkozások
szponzorációjával valamint a Budakeszi Önkormányzat jelképesen támogatta a rendezvényt. Az idei
témát a „nosztalgia” fogalom köré szerveztük. A fesztivál célja közösségi, kulturális találkozási
pontok létrehozása, helyi művészek bevonása a programokba, olyan rendezvénykínálat kialakítása,
amely minden korosztály érdeklődésére számot tarthat, meghirdetve a programokat a környező
településen élőknek is.
Az emlékhét programjai:

Acapella - Elsa Valle és Winand Gábor koncertje 80 fő
Mezei remix /célközönség: önkormányzati képviselők, kórusok, felnőttek, nyugdíjasok, 96 fő
Argentín tangó est Szőllősi Andrással/célközönség fiatalok, felnőttek, a Rathauskeller
tanfolyamainak résztvevői, 63 fő
Kortársunk a vers – versmondóverseny/ célközönség: általános és középiskolás diákok
Import Impro előadás/ célközönség: középiskolás diákok (120 fő)
Múzeumpedagógia a Mezei Mária Emlékházban/ célközönség: alsó tagozatos diákok, 6 osztálykb. 150 fő
Filmklub Lukács Mihály esztétával– Tarkovszkij: Nosztalgia/ művészeti iskolás diákoknak,
résztvevő: 43 fő

V. Színházi nevelés
Dramatikus elemeket használó interaktív munkaformák

1. Múzeumpedagógia
A Magyar Nemzeti Múzeum 2010 óta együttműködő partnerünk. Hét év alatt két TÁMOP
pályázatot valósítottunk meg közösen. 2012-ben Nívó díjat nyertük közös daramatikusmúzeumpedagógiai programunkért, mely a mai napig fut. A díjazott témahét egy teljes napot a
drámapedgógia eszköztárának szentel, „a Nemzeti Múzeumból ellopott Teleki-nyereg és török
kaftán után kutatva, majd a rablás körülményeiről filmet készítve”
A PIM gyermekága 2012 szeptemberében nyitotta meg a Döbrentei tér közelében működő
Mesemúzeumot. A múzeum nyitása óta gyermekprogramjaink fő befogadó helye. Tarisznyamese
című dramatikus foglalkozásunk speciálisan a múzeum tereire készült.

2.Tehetségfejlesztő filmkészítő tábor
Műhelyünk állandó együttműködő partnere a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola, ahol a
fiatalok tizenkét évfolyamon tanulnak drámajátékot illetve színjátékot. A Nemzeti Tehetség
Program jóvoltából a művészeti iskolával 3 éve szervezünk közösen filmkészítő tehetségfejlesztő
tábort a Betűtészta mesekönyvboltban és a Mesemúzeumban, mely a szociális és társas
kompetenciák fejlesztését célozza.

3. Drámatábor hátrányos helyzetű diákoknak
A Budakeszi családsegítővel együttműködve idén másodjára tartottunk drámatábort 25 hátrányos
helyzetű diáknak Badacsonytördemicen. A land art és a művészetterápia eszköztárát használva
készítettünk a Mindentlátó királylány c. magyar népmeséből szabadtéri előadást.

Kortárs gyerekirodalomból készített színháznevelési foglalkozásaink
Andrus Kivirahk: Sári, Samu és a titkok
Andrus Kivirahk: A rettenthetetlen kefir
Ijjas Tamás: Bőrönd apu
Dániel András: Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém
Lackfi János: Paradicsomleves betűtésztával – gasztro koncert-színház gyerekeknek

Budavidék iskolahálózat
A Zsámbéki-medencében megkezdtük egy regionális színház-nevelési iskolahálózat kialakítását,
mely a térség településein működő húsz közoktatási intézménynek szervez tantermi programokat,
valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokat a Budakeszi Mezei Mária Emlékházban. Az alábbi
iskolákkal élő a kapcsolatunk, évente legalább egyszer játszunk foglalkozást, vagy fogadunk

csoportot a műhelytermünkben, de szeretnénk aktívabb drámás jelenlétet kialakítani a térségben,
más színháznevelési társulatokat is bevonva.
BUDAÖRS (6 iskola) - Budaörsi 1. Számú Általános Iskola - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi
Általános Iskola - Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola - Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Kesjár Csaba Általános Iskola - Leopold Mozart AMI TELKI (1) - Pipacsvirág Általános Iskola
BUDAJENÖ (1) - Budajenői Általános Iskola ETYEK (2) - Német Nemzetiségi Általános Iskola Etyek Nemzetiségi AMI PÁTY (2) - Bocskai István Általános Iskola - Tansped Közlekedési
Szakiskola ZSÁMBÉK (4) - Zichy Miklós Általános Iskola - Vujisics Tihamér AMI - Zsámbéki
Premontrei Szakiskola - Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola PERBÁL (1) - Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskola BUDAKESZI (3) - Széchenyi István Általános Iskola Nagy Sándor József Gimnázium - Prohászka Kat. Gimnázium

VII. Mandala System Zenei műhely

#

#

#

A színház köré szerveződő zenei műhelyből az évek során több önálló formáció fejlődött.
Etetős versek a menzáról – paradicsomleves betűtésztával - A Betűtészta Kiadó Lackfi János
menzás verseinek megzenésítésére kérte fel társulatunkat. Két dalhoz 2016-ban animáció készült,
mely pár hónap alatt 100.000 feletti megtekintést ért el a youtube-on, így a kiadó 2017-ben további
11 dalhoz készített animációt, mely 2018 nyarán kerül a közönség elé
https://www.youtube.com/watch?v=pGa-iExkua4&t=2s - 459.870 megtekintés
https://www.youtube.com/watch?v=TROC-sUvq_Q - 185.112 megtekintés
A PuliSzKA formáció 2019 tavaszán alakult, a Kompánia Színházi Társulat köré szerveződő zenei
műhelyből az évek során fejlődött önálló zenekarrá. A formáció a magyar pásztor zenét a jazz
improvizációs technikáival ötvözi a puliban. A népzene és a dzsessz- sztenderdek összefüggéseit
keressi, a modern harmóniavilágok és a legkülönbözőbb autentikus zenei formák szintézisével
kísérletezik. A hangszerek között a tilinkótól és citerától a basszusgitáron át a nájlonzacskóig
minden megtalálható, a végeredmény egy egyedi hangvételű, eklektikus, mégis egységes világ. A
zenekar 2020 tavaszán első lemezének felvételét tervezi QUODLIBET munkacímmel.
Nagy örömünkre 2020 februárjában a zenekart beválogatták a Szimpla Lemming programba, így
első egész estés koncertünk a Szimplában március 25-én lesz online megtartva, a jelenlegi helyzetre
való tekintettel!

Tagok: Lukács László - gitár László Lilla - szaxofon, trombita Heppes Miklós - basszusgitár Szabó
Balázs - dob Mayer Lili - ének, citera, ukulele Mayer Zita - furulyák, klarinét, vocal

A Mandala System formáció mára az Artus Kérész művek performance-sorozatának szerves
részét képezi, magját ugyanúgy a Kompánia társulatának tagjai adják, ám minden alkalommal más
vendégekkel kiegészülve új műfajokkal és atmoszférákkal kísérletezik.
A színész-zenekar tagjai: Fodor Réka, Győrfi Dóra, Kemény Rozália, Mayer Lili, Mayer Zita,
László Lilla, Heppes Miklós, Lukács László, Pelva Gábor, Makkai Dániel

VIII. Hatékonyság és gazdálkodás
A VISEGRAD FUND -nál 12 éve rendszeresen nyerünk standard pályázatokat, mely a
működésünkhöz és projektjeinkhez jelentős hozzájárulás.

SAJÁT HELY
2017-ben fektettük le a Mezei Mária Művészeti Iskolával és a Széchenyi István Általános Iskolával
egy olyan együttműködés alapjait, ami a játszóhelyünk és a próbatermünk helységbérletének
kiváltásaként szolgál. A saját helyként használatos tereket (színházterem, próbaterem, iroda, raktár)
a két iskola átadta társulatunknak, cserébe karbantartjuk és évente továbbfejlesztjük a színháztermet
és a közönségforgalmi tereket, amit az iskolák igénybe vehetnek saját rendezvényeikhez. Valamint
az iskolák csoportjainak a tanév során (szeptembertől júniusig) havi 4 alkalommal tartunk
előadásokat. Ebből két előadást a színészek ingyen játszanak, ezért cserébe a fennmaradó időkben
saját projektjeikhez használhatják a tereket, és eszközöket, két előadást pedig a működési
támogatásból fedezünk.
Egy előadásban általában 3 színész játszik, ennek tiszteletdíja: 45.000 Ft
40 gyerekelőadás tiszteletdíja 1.800.000 Ft lenne, de ennek csak a felét fizetjük: 900.000 Ft
ez a költségvetésünkben megfelelne a terembérletnek, azaz 90.000 Ft/hó
Ezek az előadásokhoz az adattáblában nem jelöltem fizető nézőt.
A gyerekelőadások játszásán kívül, jelentős könnyebbség, hogy a terek rendelkezésünkre állnak a
próbákhoz és az adminisztráció bonyolításához is, így a termek kihasználtsága közel 100 %-os.
Egész estés felnőtt előadásainkat általában Budán az Artus Színházban játszottuk, ahol rezidensek
vagyunk.
Itt a megállapodás alapján a jegybevételt átadjuk az Artusnak, az előadások
forgalmazásáért fix összeget fizet, a teremhasználatért nem kell fizetnünk.
Az aktuálisan futó előadások díszleteinek tárolásához külön raktárt kell bérelnünk, melynek 50.000
Ft a havi díja, ez jelentkezik terembérletként a költségvetésben.

HONLAP

2018 decemberében készült el a társulat honlapterve és programozása, a tartalom feltötltése
folyamatban van, olyan honlapot szeretnénk létrehozni, mely archívumként is alkalmas prezentálni
a társulat múltját, egyben könnyen frissíthető és segíti a nézőkkel való kapcsolattartást.
Továbbá aktív a jelenlétünk a facebook-on és az instagram-on, a régió településein
performanszokkal csatlakozunk a helyi rendezvényekhez és az évkör ünnepeihez, célunk a
hagyományt modern tartalommal megtölteni, ezzel is felhívva a zsámbéki medence településein élő
emberek figyelmét a kortárs művészet fontosságára.

Budakeszi, 2020. március 15.
Mayer Zita

