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MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ 

A 2011/2012-es évad értékelése

1. éves fenntartói támogatás milyen módon szolgálja az éves műsorterv megvalósítását

Színházunk  központi  költségvetési  törvényben  meghatározott  támogatása  2011.  gazdasági  évre 
462.550 eFt volt, melyet 315.756 eFt fenntartói támogatás egészített ki.
A fenti támogatások összevonva, s megtoldva a 138.900 eFt saját bevételi előírással tette ki a 2011. 
évi költségvetési előirányzatunkat. A saját bevételünk év végére 250.218 eFt lett, amit szerencsésen 
tovább  növelt  az  előadó-művészeti  tevékenységhez  kapott,  a  társasági  adóról  és  osztalékadóról 
szóló törvény szerinti társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatásunk: 72.500 eFt. 
A jelzett dotációból Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. 16.500 eFt

AEGON Általános Biztosító Zrt. 50.000 eFt
OTP Bank Nyrt.   6.000 eFt

támogatta Színházunk működését.
A Fenntartó  által  elrendelt  2011.  évi  eredeti  előirányzatunk  kiadási  oldalán  személyi  kiadások 
jogcímen 579.123 eFt, dologi kiadások jogcímen pedig 338.083 eFt szerepelt.
A Miskolci Nemzeti Színház a 2011. költségvetési évében lezárta a 2010/2011-es és elindította a 
2011/2012-es évadot. 
A  Miskolci  Nemzeti  Színház  az  utóbbi  két  évtized  legnehezebb  szezonján  van  túl,  ami  a 
költségvetését, anyagi lehetőségeit illeti. Miskolc város önkormányzata 2011 tavaszán 57 millió Ft 
elvonást, valamint 35 millió Ft bevételnövelést írt elő. A körülményekhez alkalmazkodó, átalakított 
„túlélési”  műsorterv  kevesebb  bemutatót,  sikerdarabok  felújítását,  a  nyári  színházi  bemutató 
lemondását  tartalmazta.  Már  akkor  nyilvánvaló  volt,  hogy  minden  költséggel  járó  programot 
(kurzusok,  vendégjátékok,  fesztiválok,  tanulmányi  támogatás,  stb.)  le  kell  mondanunk.  A 
kilátástalan  helyzetet  tovább  súlyosbította  a  fenntartó  önkormányzat  augusztusi  döntése,  mely 
alapján  88,6 millió  forintot  zároltak  a  színház  költségvetéséből.  Az évad újbóli  átszervezésével 
próbáltunk  úrrá  lenni  a  helyzeten.  A szezon  késleltetett  kezdésével,  bemutatók  időpontjának 
átcsoportosításával igyekeztünk időt nyerni. Fenntartó önkormányzatunknak felhívtuk a figyelmét, 
hogy a fenntartói támogatások csökkentése magával hozza az állami támogatások csökkenését, ami 
a színház működését végképpen ellehetetleníti. Kérésünk meghallgatásra talált, Fenntartónk nehéz 
anyagi  helyzete  ellenére,  különböző  átcsoportosítások  végrehajtásával  év  végére  feloldotta 
zárolásunkat, ezzel lehetővé tette, a nézők nagy örömére a Nyomorultak musical bemutatását.
A fentiekben vázolt  körülmények ellenére a  2011-2012. évad,  a  miskolci  közönség legnagyobb 
szimpátiája  mellett  lett  az  egyik legsikeresebb szezonunk.  Bár,  a  borsodi  régiót  is  erősen sújtó 
válság a színházat sem kerülte el, ez érezhető fizető nézőszámok és a bevételeink alakulásán.

2. Milyen koncepció alapján tervezik az előadásokat?

A Miskolci Nemzeti Színház, az Alapító Okiratának megfelelően működik, ez adja a műsorterv és 
koncepció  gerincét.  Mint  a  régió  egyetlen  színháza,  minden meghatározó  műfajban maradandó 
értéket kell közvetítenie a befogadó közönségnek.
Alapvető feladata a magyar és külföldi klasszikusok bemutatása, színvonalas komolyzenei, operett- 
és musical előadások létrehozása, az egyik legkomplexebb és legelvontabb előadó-művészeti műfaj, 
a  tánc,  balett  megkedveltetése,  elfogadtatása,  valamint  a  kortárs  drámaírás  megismertetése,  a 
kísérletező színház elfogadtatása. 
A színház  anyagi  erőforrásai,  a  társulat  nagysága,  az  évad  időbeli  korlátai  nem engedik,  hogy 
évadonként  a  teljes  színházi  műfaj-palettát  reprezentáljuk közönségünknek.  A prózai  bemutatók 



mellett  ezért  örök  értékű  opera-  és  musical  előadást  tűztünk  műsorra,  A nyomorultak-at  és  a 
Bohémélet-et.
A bemutatók  számának csökkentése  még inkább megerősítette  az  igényt,  hogy nagyformátumú 
előadásokat  hozzunk  létre.  Olyan  előadásokat,  melyek  ma  is  érvényes  morális  tanulságokat 
hordoznak, hogy a mindenkit izgató kérdésekre a művészet nyelvén adjon válaszokat, vagy adjon 
lehetőséget arra, hogy legalább kis időre kiszakadhassunk a szürke mindennapokból.
Az évad sikerének egyik titka, hogy rólunk szól, a bennünket körülvevő világról, és arról, hogy a 
társadalom kataklizmái, válságai hogyan taszítják egzisztenciális és morális válságba az egyént, s 
erre ki milyen válaszokat talál. Ezért lehetett olyan megrázó sikere Az arany árának és Az ügynök 
halálának. De ugyanezért jutott el a nézők lelkéig a Bohémélet és A nyomorultak vagy az Elsötétítés 
keserű igazsága.
Az  évad  bemutatóinak  összeállításánál  szempont  kell  legyen  az  egyes  színészek  szakmai  érési 
folyamata.  A  művészi  továbbfejlődésben  lényeges  egy-egy  szerep  eljátszása.  A  repertoár 
kialakításában nagyon fontos a társulat összetétele és művészi kvalitása. A felelős művészeti vezető 
tudatosan vezeti színészeit a pályán, megadva a művészi érés, kifejlődés vagy egyes szerepkörök 
közötti  továbblépés  lehetőségét.  Példaként  említhetjük  Harsányi  Attilát,  aki  a  tavalyi  évadban 
Mozart, az idén Biff szerepét kapta.

PRÓZAI TAGOZAT
Nagyszínház
Az évadot a kortárs magyar drámairodalom egyik legjobb művével kezdtük. Bereményi Géza műve, 
Az  arany  ára az  egyik  legsikeresebb  magyar  film,  az  Eldorádó  színpadi  változata.  Az 
elpusztíthatatlan kisember, az ügyeskedő, a mindent túlélő, a bátor és nagyvonalú, ugyanakkor piti 
alak  –  egy  igaz  kelet-európai  hős  –  tragédiája.  A rendező  Balikó  Tamás  és  a  Monorit  játszó 
Hunyadkürti  István  Jászai-díjas  színművész  nagy  találkozása  lett  az  előadás.  A közös  munka 
eredménye egy hiteles, keserű, tragédiába forduló komédia. Az előadás önálló produkció lett, nem 
kísértette az Eldorádó szelleme. A nézők fogékonyabb rétege hamar rájött a darab aktualitására, az 
önmagunkkal szembenézés  szükségességére.  Jó néhányan ”csak” élvezték a színészi  játékot.  Ez 
sem kevés.
Arthur Miller 1949-ben írt  darabjánál,  Az ügynök halálánál aktuálisabbat  aligha lehetne találni 
mostanság: a kapitalizmusban létezni kénytelen kisember tragédiája, önfeladása, a reménytelenség 
és  a  kiszolgáltatottság  szinte  közvetlenül  reflektál  arra,  amiben  ma  élünk.  Miller  mélységes 
humanizmusa mindig megcsillant valamiféle reményt, ami nélkül sem élni, sem színházat csinálni 
nem volna érdemes. Az előadás főszereplője Haumann Péter Kossuth-díjas, a Nemzet Színésze. 
Alakításával lenyűgözte mind a közönséget, mind a kollégáit. Az egyszerűség, a kisember életének 
manírtól mentes ábrázolása új színeket hozott a vele játszó művészek alakításába is. Játéka intim, 
mintha  a  színpadnak a negyedik  fala  is  állna.  Ezt  a  természetes  intimitást  végtelenül  élvezte  a 
közönség.
Kamaraszínház
Évek  óta  prioritás  van  színházunkban  a  gyermek  előadások  kiválasztásánál  a  magyar  szerzők 
műveinek (pl. Rákos Péter-Bornai Tibor: A mumus, Szilágyi Andor: Leánder és Lenszirom)
Ebben az évadban – több évi várakozás után – bemutathattuk Varró Dániel-Presser Gábor darabját, 
a Túl a Maszat- hegyen-t. A remek szöveg, a kiváló zene, a mese, játékos filozófiája könnyen utat 
talált a gyerekek szívéhez.
Neil Simon:  Pletykák című előadása a színvonalas szórakoztatás célját szolgálta kiválóan. Remek 
szereposztásban lett azonnal a szórakozni vágyó miskolci nézők egyik nagy kedvence.
Játékszín
A legkisebb, stúdiószínházi feladatot ellátó játszóhelyünkön készültünk Spiró György:  Elsötétítés 
című színművének bemutatására. A decemberi bemutatót Korognai Károly - aki a darab rendezője 
és egyben férfi főszereplő is volt – betegsége miatt elhalasztottuk. A februári bemutató után hamar 
híre ment a kiváló előadásnak. Az előadás mélységesen megrendítő ereje nem eltántorította, hanem 
bevonzotta  a  nézőket.  Sajnos Korognai  Károly folyamatos munkaképtelensége miatt  hamarosan 



kénytelenek voltunk levenni a műsorról.

OPERATAGOZAT
A  színház  repertoárjának  gerincét  a  prózai  előadások  alkotják,  de  az  operatagozat  1998-as 
megalakulása (a színház alapításának 175. évfordulója) óta minden évben van opera-bemutató. 
Az évad operabemutatója Puccini:  Bohémélet című operája volt. Puccini operája olyan klasszikus 
mű,  amelynek  fiatal  hősei  mindenkit  megérintenek.  A szerepekre  felkért,  pályájuk  elején  álló, 
nagyon  tehetséges  énekesek  mind  énekesi  teljesítményükkel,  mind  játékukkal  sikerre  vitték  az 
előadást.  Az  előadásban  szereplő  külsős  énekkari  tagok,  gyermekkórus  szerepeltetése  tovább 
mélyítette a város művészeti iskoláival és amatőr művészeti csoportjaival a kapcsolatot.
Az  évad  legnagyszabásúbb  vállalkozása  Alain  Boublil-Claude-Michel  Schönberg-Herbert 
Kretzmer: A nyomorultak című musicaljének bemutatása volt. Victor Hugo regénye a világirodalom 
egyik  legnagyszerűbb  alkotása,  a  történetből  készült  musical  pedig  a  műfaj  egyik 
csúcsteljesítménye. A történet egy példázat a bűnre hajlamos ember megtéréséről, példázat arról, 
hogy az ember esendő, de ha felismeri a jót, megváltoztathatja az életét. A pénzügyi zárolások miatt  
októberről márciusra halasztott premiert rendkívül felfokozott várakozás előzte meg. Az előadás 
nem okozott csalódást, a vendégművészek: Sasvári Sándor, Homonai Zsolt, Tóbisz Titusz, Szabó P. 
Szilveszter,  Cseh  Antal,  Balogh  Tímea,  Sövegjártó  Áron  és  a  többiek  rendkívül  jól  dolgoztak 
miskolci kollégáikkal. A siker óriási. A közönség nem csak a bemutatón, de több előadáson állva 
tapsolt a művészeknek. A márciusi bemutatótól május végéig 30 teltházas előadást játszottunk.

TÁNCTAGOZAT
Csarnok
Színházunk  legkülönlegesebb  terében,  a  Csarnokban  mutattuk  be  a  Tánctagozat  két 
egyfelvonásosát. Kozma Attila koreográfus a klasszikus Ludas Matyi-sztori mai változatával lepte 
meg  nézőinket.  (Ludas  eM) Az  előadás  érdekessége,  hogy  Döbrögit  a  Tánctagozat  vezetője, 
Krámer  György Harangozó-díjas  táncművész,  koreográfus,  Matyi  anyját  Molnár  Anna  színész-
magánénekes  táncolta.  Krámer  György  Mesterkurzusában  pedig  a  táncosok  és  egy  zenész 
együttműködéséből születik meg az előadás. A zenész Philippe de Chalendar kiváló csellóművész, a 
színház karmestere.
Több évre visszanyúló hagyomány a Tánchétvége. Februárban kortárs táncegyüttesek mutatkoznak 
be a közönség előtt. (Bozsik Yvette, Közép Európa Táncszínház, Artus Társulat, Ladányi Andrea 
Társulata,  Győri  Balett,  stb.)  Ebben  az  évadban  ismét  a  Közép  Európa  Táncszínház  volt  a 
vendégünk négy produkcióval (Aréna, Shakespeare mesék, Altera, ArTeRor)
2008-ban rendezte meg először a Miskolci Nemzeti Színház hatalmas sikerrel a 24 órás nonstop 
tánc  improvizációt,  a  Tánc  Együtt  című  programot.  Azóta  a  Tánchétvége  Miskolcon  című 
rendezvényhez  kapcsolódva minden évben megrendezésre  kerül  a  nonstop  tánc  improvizáció  a 
Játékszínben amatőr és profi csoportok részvételével. 
Ebben  az  évben  február  24.-én  és  25.-án  táncoltak  a  városból,  a  megyéből  és  az  ország  más 
helységeiből érkező táncosok.

Repertoárdarabok, felújítások
Nagyszínház
Három olyan előadást tartottunk műsoron, illetve újítottunk fel, amelyre a közönség még igényt 
tartott.  Jávori  F.-Miklós  T.-Kállai  I.-Böhm Gy.:  Menyasszonytánc klezmer  musicalje  és  Fenyő 
Miklós-Novai  Gábor:  Hotel  Menthol musicalje  az  évad első felében volt  hivatott  kielégíteni  a 
műfaj  iránti  igényt.  Dobozy-Korognai:  A tizedes  meg  a  többiek című  komédiája  nagyszerű 
karakteralakításokra adott lehetőséget, a közönség szívesen látta újra az előadást. Mivel A dzsungel  
könyve régi gyerekszereplőinek helyét egy új csapat vette át, így egy teljesen megújuló előadással 
vártuk  a  gyerekeket  és  a  családokat  Maugli  történetével.  Az  eredetileg  a  Kamaraszínházban 
bemutatott produkciót a nagy érdeklődésre való tekintettel a Nagyszínházban újítottuk fel.
Kamaraszínház



A Kamaraszínházban az évek folyamán olyan gazdag és erős repertoárt építettünk fel, amelynek 
darabjait – Egy bolond százat csinál, Őrült nők ketrece, Botrány az operában, Portugál, Anconai 
szerelmese, Apácák – értékként őriztük, és a 2011/2012-es évadban is műsoron tartottuk. Ezeknek a 
sikerdaraboknak a műsoron tartása nagyban segített a kevesebb bemutató hiányát pótolni. 
Játékszín
Spiró 90-es évek Magyarországát megidéző darabja, a PRAH mellett,  nemcsak a tavalyi  Tangó 
(Sławomir Mrožek)  és a  Hat hét hat tánc (Richard Alfieri)   gazdagította a játékszíni repertoárt, 
hanem Az élet mint olyan (Hanoch Levin)  felújítása is.
Csarnok
A Legenda a lóról Tolsztoj „humanista kiáltványa”, amely szelíd szeretettel szól egy ló történetét 
elmesélve arról, hogy milyen esendő is az ember. Az előadást a Tánctagozat új tagjaival újítottuk fel 
–közkívánatra.  Színen  tartottuk  a  Szem  muzsikája  (Adicto/Liszt-etűdök) című  táncjátékunkat, 
mellyel Táncturnén voltunk a megye öt városában

3. A közönségigény hogyan tükröződik az évad előadásaiban?

Meggyőződésünk, hogy a közönségigényt – és ezzel együtt az ízlést – nem csak kiszolgálni kell, de 
fejleszteni, érettebbé, színvonalasabbá kell tenni.
A színház több tízezres  nézőtábora nagyon sokrétű,  nem lehet  olyan repertoárt  kialakítani,  ami 
mindenkinek egyaránt  tetszik.  Mindazonáltal  arisztokratikus  magasságából  népszínházat  csinálni 
lehetetlen.  Itt  a  népszínház  fogalmán  a  lehető  legszélesebb  rétegekhez  eljutó,  színvonalas  és 
eszmeileg is tartalmas, ízléses előadásokat értjük.
A közönség nagyon kedveli és várja a zenés műfaj megjelenését az előadások között. Ezért az új 
bemutatók  mellett  műsoron  tartottuk  a  nagyon  népszerű  musicaleket  és  zenés  játékokat 
(Menyasszonytánc, Hotel Menthol, Apácák, Egy bolond százat csinál, Anconai szerelmesek).
Ugyanez vonatkozik a könnyű műfaj, prózai, szórakoztató előadásaira is. Kifejezetten a közönség 
szeretete  tartotta  színen  kilenc  éven  át  a  Portugál  előadását, de  az Őrült  nők  ketrece,  vagy a  
Botrány az operában is a közönség igénye alapján maradt repertoáron.

Meg kell jegyeznünk, hogy a színház új bemutatói is, amelyek még ismeretlenek voltak a nézőknek, 
sikert  arattak.  A színház  honlapjának  vendégkönyvi  bejegyzései  igazolták,  hogy  milyen  nagy 
hatással volt  a közönségre  Az arany ára vagy  Az ügynök halála.  Nem csak maradandó élmény 
nyújtottak, de tovább rombolták a kortárs dráma iránti előítéletet.

2011/2012 évad         2011. augusztus 01. - 2012. május 31.
Művészeti évadbeszámoló - Mutatószámok

  MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

székhely szerinti településen játszott előadások
Főszínpad 
(nagy-
színpad)

További állandó játszóhelyek
Stúdió 
(Játékszín)

Kamara-
színház

Csarnok

Befogadóképesség (pótszék nélkül, fő) 687 86 291 98

Saját 
előadások 
nézőszáma 
és  előadás-
száma

Balett- és táncelőadás
fizetőnézőszám    868

össznézőszám    965

előadásszám    15

Opera előadás
fizetőnézőszám 9640    

össznézőszám 9881    

előadásszám 22    
Zenés 
színpadi 
mű 
előadás

Élőzenekarral, 
énekkarral 
előadott 
előadás

fizetőnézőszám 20854  6630  

össznézőszám 21390  6672  

előadásszám 39  25  



Élőzenekar, 
énekkar  nélkül 
előadott 
előadás

fizetőnézőszám 17385  475  

össznézőszám 17451  495  

előadásszám 30  2  

Gyermek-  és  ifjúsági 
előadás

fizetőnézőszám   11000  

össznézőszám   11178  

előadásszám   43  

Bábelőadás
fizetőnézőszám  159   

össznézőszám  159   

előadásszám  2   

Prózai előadások
fizetőnézőzám 21368 3618 9998 482

össznézőszám 21856 3659 10145 540

előadásszám 47 52 37 7

Vendég-
előadások 
nézőszáma 
és  előadás-
száma

Balett- és táncelőadás
fizetőnézőszám 1916   231

össznézőszám 2061   231

előadásszám 4   4

Prózai előadások
fizetőnézőszám   182  

össznézőszám   236  

előadásszám   1  

Összes
fizetőnézőszám 71163 3777 28285 1581
nézőszám 72639 3818 28726 1736

előadásszám 142 54 108 26

Fitető nézőszám 104806
Nézőszám 106919
Előadásszám 330

4. Egyéb programok az intézményben

Hagyományosan  a  Miskolci  Nemzeti  Színházban kerül  átadásra  a  VOSZ által  alapított  megyei 
Príma –díj, valamint a Magyar Kultúra napján a Miskolci Múzsa-díj. 
A közönség kedveli és várja azt az elmúlt években kialakult rendezvénysorozatot, melyek a színházi 
jeles napokhoz kötődnek.
Szeptemberben a Magyar Dráma napján nyílt próbát tartunk, magyar írókkal szervezünk találkozót, 
olyanokkal, akik az évad valamelyik bemutatójához kapcsolódnak.
Januárban  a  Magyar  Kultúra  Napján  rendhagyó  színházbejárást  szerveztünk.  Kulcsár  Imre 
színművész vezette a csoportot, közben magyar költők, írók munkáit mondta. Az Egy óra versek 
között különkiadásában magyar költők verseit olvasták a művészek.
Márciusban a Színházi  Világnapon minden korosztály talált  programot a  színházban:  A Nap, a 
Hold,  a  Csillag  elrablása címmel  interaktív  bábelőadás  gyerekeknek  Fabók  Mariann  báb-  és 
színművésszel;  Színházbejárás,  Aki a titkokról fellebbenti a fátylat: Kulcsár Imre színművész, a 
színház örökös tagja; Színház és muzsika 10 percben, Aki kérdez: Regős Zsolt; Zenés teadélelőtt 
- Tavaszi hangok Váradi Katalin zeneigazgatóval és a Miskolci Nemzeti Színház zenészeivel.
Az is hagyomány, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar színházunkban tartja újévi koncertjeit. 
2012. január 6, 7, és 8-án került sor a nagyszínházban a koncertekre.
Rendkívül  népszerű  programja  a  színháznak  a  havonta  jelentkező  „Egy  óra  versek  között  
művészeink társaságában” melyen a művészeink verseket olvasnak, kedvenceiket, vagy valamilyen 
alkalomhoz  kötődőt.  Amennyiben  iskolák  jelentkeznek,  tartunk  külön  órákat  a  tanulóknak.  Az 
elmúlt évadban több iskola élt a lehetőséggel.
Vendégjátékok
Három ExperiDance  produkció  (Nagyidai  cigányok,  Ezeregyév,  Revans)  nagy  sikert  aratott.  A 



néptánc  új,  kortárs  feldolgozása,  alkalmazása  mind  a  hagyományokat  tisztelő,  mind  a  kortárs 
táncnyelv kedvelő közönségréteghez könnyen eljutott.
A Hotel Menthol budapesti bemutatása igazi családi program volt, a látványos, könnyed előadás 
családokat, baráti csoportokat vonzott az újonnan átadott RaMColosseumba.
Novemberben  fogadtuk  a  gyergyószentmiklósi  Figura  Stúdió  Színház  előadását,  az  Egy  óra, 
amikor semmit nem tudunk egymásról-t. Az előadást Bozsik Yvette rendezte, és olyan színházi 
formanyelvet  mutat,  amellyel  a  néző  ritkán  találkozik.  A határon  túli  színházak  magyarországi 
bemutatkozási  lehetőségén  túl  a  magas  színvonalú,  innovatív  színházi  nyelv  népszerűsítése  is 
célunk volt. A város újra fogékony fiatal értelmiségi, egyetemista és diák közönsége nagy tetszéssel 
fogadta a programot.
Májusban  a  kassai  magyar  nyelvű  társulat,  a  Thália  Színház  mutatta  be  Karol  Wojtyla:  Az 
aranyműves boltja  előtt című  művét.  Erről  –  kicsit  rendhagyóan  –  Ugrai  István  kritikájából 
idézünk, aki jól összefoglalja az előadás és a közönség találkozását.
„Zdrada  a  rendező  összetett  színházi  eszköztárral  meséli  a  nem  könnyű  szövegekkel  tördelt,  
narratív monológokon keresztül előadott történetet. A közhelyest bonyolultabb rendszerbe helyezi,  
az összetett  szövegeket mozgással,  zenével oldja.  A Krzysztof Konieczny zenéjével,  Kántor Kata  
mozgásával  a  viszonyokat,  történéseket  jelző,  az  elhangzott  szöveget  illusztráló  előadás  nem  
fogyasztható könnyen, erőteljes nézői koncentrációt és türelmet igényel, néha nehezen követhető, mi  
hogyan és miért történik, de az alkotók a végére mindent kitisztáznak. Ami kissé meglepő, az a  
közönség fogadtatása – sokan értetlenül szemlélik az összetett színházi nyelvet, azt, hogy az előadás  
nem hagyományos narrációval, nem könnyen befogadható szentenciákkal operál, vélhetően ennek  
köszönhető, hogy a szünetben elég sokan távoznak. Meglepő – de érthető: ha egy közönség sokáig  
nem  találkozik  progresszív  színházi  nyelvvel,  elfelejti  akarni olvasni  tudni  azt.  S  bizony  olyan  
klasszikus értékekről, mint keresztényi szeretet, a házasság szentsége, vagy a boldogság kérdéséről,  
a  felsőbb  akaratról  is  lehet  patetikum-generálszósz  nélkül,  sőt  korszerűen  beszélni,  és  ezek  a  
felvetett témák alkalmasak arra, hogy valódi kérdéseket vessenek fel a nézőben. A Kassai Thália  
Színház előadása ezt mindenképpen bizonyítja – a gyűrűnek itt súlya van.”
2008/2009-es  évadtól  minden  évadban  megszervezzük  a  Táncturnét,  az  NKA támogatásával. 
Évadonként öt városba visszük el tánc-előadásainkat. Olyan helyekre, ahol kevés lehetőség van a 
kortárs  tánc  megismerésére,  elfogadására,  befogadására.  A támogatásnak köszönhetően jelképes 
jegyárért nézhetik meg az előadást az érdeklődők. Az előadások után az alkotók (koreográfusok) és 
a  táncosok  találkoznak  a  közönséggel,  és  hasznos,  jó  beszélgetések  alakulnak  ki  a  tánc 
formanyelvéről, a kifejezett, kifejezhető érzelmekről, megjeleníthető történetekről A 2011/2012-es 
évadban A szem muzsikája című, két táncművet tartalmazó előadásunkat vittük el Ózdra, Tokajba, 
Tiszaújvárosba, Sátoraljaújhelybe és a budapesti Táncszínházba.
Márciusban a budapesti Thália Színházban mutattuk be Egressy Zoltán: Portugál című színművét. 
Az előadás kilenc éve volt műsoron a színházunkban, a vendégjátékon tv-felvétel készült.
Állandó játszóhelyünk Tiszaújváros. A Túl a Maszat-hegyen 2 előadását, az Anconai szerelmesek 
és a Pletykák című vígjátékot láthatta a közönség. Jártunk Gyöngyösön az Anconai szerelmesek, 
és Salgótarjánban a Botrány az operában című vígjátékokkal.
Sajnos másik állandó játszóhelyünkre, Tokajba ebben az évadban nem tudtunk a táncjátékon kívül 
más előadással eljutni, mivel a Paulay Ede Színház is finanszírozási gondokkal küszködik.

Társulatunk tagjai több műsoron kívüli produkcióval örvendeztették meg a közönséget:
A  színház  zenekara  Luca  napi  zenebona címmel  adott  színvonalas,  hangulatos  koncertet  a 
Kamaraszínházban. Lemondva fellépti díjukról a bevételt saját színházuknak ajánlották fel.
Hasonló  céllal  jött  létre  az  énekkar  koncertje,  a  Karácsonyi  kalács,  amellyel  karácsony  előtt 
örvendeztették meg a közönséget.
Nagy Nándor énekkari tagunk szerzői estje  Így akartuk mind címmel már hagyománnyá vált.  A 
színházi kollégák szívesen énekelik Nagy Nándor dalait.
Fabók  Mariann  művésznő,  mivel  báb  szakon  végzett,  nem  lett  hűtlen  a  bábszínházhoz.  Saját 
előadását (A székely menyecske meg az ördög) a színházban is láthatták a gyerekek, de iskolákban, 



óvodákban is bemutatja.
Színházunk művészei: Pap Lívia, Fandl Ferenc, Lukács Gábor és Harsányi Attila bemutatta Borbély 
Szilárd: Akár Akárki című amoralitását Miskolcon a Hősök terén található mélygarázsban.
Harsányi Attila színész és Krámer György koreográfus a létrehozója Antoine de Saint-Exupéry:  A 
kis herceg előadásnak a Diósgyőr Vasgyárban – a nemesacél hengerműben

5. Marketing tevékenység

A Miskolci Nemzeti Színház marketingtevékenysége összhangban van az intézmény céljaival és 
stratégiájával,  és  messzemenőleg  igyekszik  figyelembe  venni  a  piaci  trendeket,  valamint  a 
rendelkezésre  álló  forrásokat.  A  tevékenység  azon  a  szemléletmódon  alapul,  melynek 
középpontjában a fogyasztók – azaz a nézők – hosszú távú érdekei állnak. Ennek alapján történik az 
értékesítés megszervezése, valamint az árképzés kialakítása is.
A termék (az előadás) és az árképzés mellett a piacbefolyásolás és az értékesítés is a marketingmix 
elemeinek részét képezi. A promócióban a hagyományos (off-line) eszközök mellett a színház egyre 
nagyobb  hangsúlyt  helyez  az  online  eszközökre  is:  azaz  a  plakátok,  szórólapok,  hirdetések, 
molinók, a kirakat mellett használ online eszközöket is, melyekkel egy másik fogyasztói réteget ér 
el. 
A marketing (és az értékesítés) egyik kulcseleme az emberi tényező: szervezőink folyamatos és 
proaktív kapcsolattartása a nézői csoportokkal, intézményekkel és egyénekkel, mely nem csak az 
értékesítés hatékonyságát, de a vásárlói elégedettséget is növeli.
Bár minden bizonnyal vannak olyan eszközök, melyeknek eredményessége növelhető,  de mégis 
kijelenthető,  hogy  az  anyagi  körülmények  figyelembevételével  az  egyes  előadásokat  és  az 
intézmény teljességét tekintve is tudatos marketing-, kommunikációs- és PR-tevékenység zajlott a 
kérdéses időszakban.
Online eszközök
A Miskolci Nemzeti Színház felismerve az online kommunikáció jelentőségét folyamatosan egyre 
nagyobb hangsúlyt fektet az interaktivitást is lehetővé tevő internetes megjelenésekre. A színház 
honlapján  az  előadáshoz  kapcsolódó  háttér  információk,  interjúk,  beszélgetések  és  igényes 
fotógalériák  mellett  a  2009-2010-es  évadtól  kezdve  videospotok  is  találhatóak  (minden  saját 
előadásról), melyek tovább növelik egyrészt az audiovizuális élményt, másrészt pedig a tartalmi 
sokszínűséget. A honlap tartalmi része folyamatosan és szinte napi rendszerességgel frissül hírekkel, 
információkkal. 
A  színház  honlapja  a  marketingtevékenység  elvárásainak  megfelelően  dinamikus,  könnyen 
áttekinthető és informatív, továbbá lehetőséget biztosít kétirányú kommunikációra is, designjában 
pedig  hagyományos  értékeket  közvetít.  Mindennek  köszönhetően  a  honlap  egyedi  látogatóinak 
száma nem ritkán eléri – sőt, meghaladja – az 1000 főt naponta. Így például 2012. április 23-án az 
egyedi látogatók száma 924, a betöltések száma 4569 volt.  Ugyanez április 16-án: 1353 egyedi 
látogató,  és  7085  betöltés.  A különböző  országokból  történő  látogatásokat  vizsgálva  pedig  azt 
látjuk, hogy az első öt helyen a magyarországi látogatások (78,9%) után az Egyesült Államokat 
(15,2%) Japán (1%), Németország (0,8%) és Románia (0,7%) követi (2012. áprilisi adatok).
A színház hírlevelének 1878 feliratkozója van.  A közönség és  a  színház közötti  párbeszéd,  élő 
közönségkapcsolat  működik  a  színház  honlapjának  Vendégkönyvében,  de  a  2010-2011-es  az 
évadban  kialakított  Facebook-profilon  is,  mely  további  kapcsolódási  pontot  teremt  az 
internethasználó  közönséggel.  A  színház  Facebook-oldala  a  2011-2012-es  évad  végére  1790 
rajongóval rendelkezett. A Facebook-oldal az évad utolsó hetében, a 2012. május 26. és június 1. 
közötti időszakban 15.205 embert ért el. 
Offline eszközök
Plakátok, szórólapok
A Miskolci Nemzeti Színház 2003-tól használja a mára már minden színházlátogató számára jól 
ismert formájú, egyedi méretű előadás- és havi plakátot. A színház állandó grafikusokkal dolgozik, 



így  létrejöhet  az  egységes,  a  teátrumra  jellemző  képi  világ,  amely  természetesen  mindig 
összhangban  van  az  adott  előadással  és  annak  rendezői  koncepciójával.  Előadásplakátokból 
előadásonként 500 példány, havi műsorplakátokból alkalmanként szintén 500 példány készül. Ez 
utóbbihoz  kapcsolódik  a  hajtogatott  havi  szóróanyagunk,  melynek egyik  oldalán  a  havi  műsor, 
másik oldalán pedig az előadásokhoz kapcsolódó információk olvashatók. Ennek mérete az 2010-
2011-es  évadig  megegyezett  a  havi  plakát  méretével  (320x980  mm),  a  2011-2012-es  évadban 
azonban költségkímélés céljából a méretet lecsökkentettük 137x420 mm-re. 
A használt eszközök feladat szerinti bontásban
I. ÉVADINDÍTÁS
1) Évadindító kiadvány
A 2010-2011-es évad végén,  az Operafesztivál  nyitó napjára készült  el  a  színház 2011-2012-es 
évadát  bemutató  8  oldalas  kiadvány,  10000  példányban.  Ebben  nem csak  az  új  bemutatókhoz 
kapcsolódó információk és az új társulati tagok bemutatkozásai jelentek meg, hanem természetesen 
a repertoáron maradó előadások ismertetői, az előző évad legjobbjai, és közérdekű információk is 
helyet  kaptak.  Az évadindító újság megjelenés  után postázva 1586 egyedi  bérlő címére.  Méret, 
terjedelem: 13/3; 4 oldal, hajtva; 2+1 szín, példányszám: 10.000 
2) Egyéb évadindító anyagok
- Nagy molinó mérete, példányszáma: 420x150cm, 2 db
- Műsorterv plakát méret, példányszám: 320x980 mm, 500 db
- Műsorterv vakablak: 85x154cm, 4+0 szín
- Szórólap méret, terjedelem, példányszám: 105x290mm, 2 oldal, 2+2 szín; 5.000 db
- Leporello méret, terjedelem, példányszám: 105x290 mm, F5, 12 oldal 2+2 szín, 5.000 db
- Plakátragasztás (Mikom): 2 hét, 50 db
- Reklámszalag Széchenyi u. – MNSZ előtt - A molinó bérleti joga 2011 októberében lejárt, anyagi 
okok miatt a megújítás nem történt meg a 2011-2012-es évadra.
A leporello, szórólap, órarend postázása összesen 726 iskola, intézmény számára augusztus végén, 
az évadnyitó előtt történt meg.
A plakátokat henger plakáttartókra helyezi ki a Mikom Kft., a IV. övezetben (Vologda u., Hunyadi 
u., Kis-Hunyad u., Tizeshonvéd u., Szt. István u., Nagyváthy J. u., Füzes u., Kiss Ernő u., Győri  
kapu, Újgyőri főtér, Andrássy u., Kiss tábornok u., Nagy Lajos K., Árpád utca, Pesti út, Csaba vezér 
út, a Soltész N. K. u. Lévay J. u-ig terjedő szakasza, Szentpéteri kapu u., József Attila utca, Zsolcai 
kapu, Csabai kapu, a Szilágyi Dezső út Soltész Nagy Kálmán és Lévay út közötti szakasz)
II. BÉRLETEZÉS
- Órarend méret, terjedelem, példányszám: 210x100mm, 2 oldal, 2+2, 5.000 db
- Bérlettok méret, formátum, példánysz.: 210x200 mm, 2 oldal, 3 hajtás, 2+1 szín; 10.000 db
- DM – 1586 cím: bérlők, - DM – 799 cím: iskolák, intézmények
A bérletek hirdetése az évadindító újságban, a leporellóval, a szórólappal és az órarenddel történik. 
A meglévő  bérletesek  és  az  intézmények  (726  cím)  postai  úton  kapják  meg  a  felhívást  és  az 
információkat. 
III. BEMUTATÓK
1) Plakátok, szórólapok, egyéb
- Előadásplakát mérete, példányszám: 320x980 mm, 4+0 szín, 500 db
- Előadás szórólap mérete, példányszám: 100x209 mm, álló, 1+1 szín 5.000 db
- Reklámtábla mérete: 275 x 40 cm
- Vakablak méret, példányszám: 85x154cm, 4+0 szín, 1db
- Nagy molinó méret, példányszám: 420x150cm, 2 db
2) Videospot-gyártás
A bemutatókhoz az egy kamerával történő felvétel mellett készülnek 2-3 perces videospotok is. 
Ezek a főpróbahéten készülnek el, legkésőbb a bemutató napjáig. A videospotok megtalálhatók a 
színház honlapján, a Youtube-on és a Facebookon, és a Port.hu oldalán. 
3) Havi műsorplakát, szóróanyag
- Havi műsorplakát méret, példányszám: 320x980 mm, 1+0 szín, 500 db



- Havi szóróanyag méret, példányszám: 137x420 mm, 2 oldal, 3 hajtás, 1+1 szín, 5 000 db
- Havi DM (Havi műsor, aktuális bemutató plakátja), átlag
Postaköltség 400 cím – havi plakát, bemutató ea. plakátja
4) Fotók
A színház fotósa, Bócsi Krisztián a digitális utómunkálatok elvégzése után a szereplők számától 
függően az  olvasópróbákról  körülbelül  60-80 fotót,  a  rendelkező próbákról  kb.  30-150 fotót,  a 
főpróbákról kb. 200-300 retusált előadásfotót ad át a színház számára. A fotós az egyes változatokat 
2-5  alkalommal  fotózza  le.  Az  előadásfotókból  bemutatónként  általában  24  darab  nagyíttatása 
készül, ezek kerülnek a kirakatba. A fotók korlátlan használati joga a Miskolci Nemzeti Színházé.
IV. EGYÉB MARKETINGESEMÉNYEK
A  Miskolci  Nemzeti  Színházban  rendszeresen,  havonta  átlagosan  2  alkalommal  tartottunk 
színházbejárásokat  csoportoknak,  elsősorban  iskolai  osztályoknak  a  színház  ismertségének 
fokozása,  és  a  színházzal  szembeni  pozitív  attitűd  kialakítása  érdekében.  Emellett  különböző 
eseményekhez kapcsolódóan – Magyar dráma napja, Magyar kultúra napja, Színházi világnap – 
hasonló  célból  rendezvényeket  szerveztünk.  Ezeken  a  programokon  –  a  színházi  előadások 
kivételével  –  a  részvétel  mindenki  számára  ingyenes  volt.  Az  események  hirdetése  a  színház 
honlapján és Facebook-oldalán, szórólapokkal, szervezőink személyes közreműködésével, valamint 
a médiában megjelenő hírek, programajánlók révén történt.
A  Miskolci  Nemzeti  Színház  folyamatos  kapcsolatot  tart  fenn  a  helyi  médiumokkal.  Élő 
kapcsolatban áll a megye egyetlen napilapjával, az Észak-Magyarországgal, a város hetilapjával, a 
Miskolci Naplóval, a városi televízióval, a MiTv-vel, a Miskolci Egyetem lapjával, a MERt-tel, a 
rádióadókkal: a Magyar Rádió Regionális Stúdiójával, az Európa Rádióval, a Szent István Rádióval, 
a  RádióM-mel,  a  Rádió  Diósgyőrrel.  A felsorolt  médiumok rendszeresen  közölnek recenziókat, 
programajánlókat,  közlik  a  színházműsort,  készítenek  interjúkat,  beszélgetéseket,  portrékat 
művészekkel,  adnak  tájékoztatást  egyéb  eseményekről,  hírekről.  Rendszeresen  biztosít 
játéklehetőséget színházjegyekért a RádióM és a MERt, alkalomszerűen az Észak-Magyarország. 
Az Észak-Magyarország a 2011-2012-es évadban másodszor hirdette meg a pénzjutalommal is járó 
„Az év színésze” szavazását az évad végén, ezzel is biztosítva a rendszeres médiamegjelenést. A 
megyében rendszeres  kapcsolatot  tart  fenn a  színház a  Szerencsi  Televízióval  (programajánlók) 
illetve a Szerencsi Hírek című, kéthetenként megjelenő közéleti lappal (műsorközlés). Más megyei, 
környékbeli  városok médiumaival (Tokaj, Ózd, Sárospatak,  Sátoraljaújhely,  Tiszaújváros stb.),  a 
kapcsolat alkalmi, és leginkább vendégelőadásokhoz köthető. 
Online  médiumok  közül  folyamatos  és  közvetlen  kapcsolatban  állunk  a  Port.hu,  a  7óra7,  a 
Színhaz.hu, a Terasz.hu, az Operavilág.hu, a Fidelio.hu, a Gyermekszínház.hu, a Vivalamusical.hu 
portálokkal. A felsoroltak közül a 7óra 7.hu é az Operavilág.hu a színház hírei, eseményei mellett 
rendszeresen  közöl  kritikákat  is.  Ezek  mellett  természetesen  kisebb  hatókörű,  helyi  portálok 
(Royal.hu, Magyarzenesz.hu stb.) is rendszeresen foglalkoznak a Miskolci Nemzeti Színházzal.
A Magyar Távirati  Iroda miskolci szerkesztőségével is  folyamatos és személyes a kapcsolat,  az 
egyéb széles hatókörű online hírportálokhoz illetve az országos nyomtatott és elektronikus sajtóhoz 
is  leginkább az MTI közvetítésével  jut  el  a  színház.  Országos napilapokban önálló írások csak 
jelentős  eseményekkel  kapcsolatban  (például  igazgatóváltás)  jelentek  meg,  így  például  a 
Népszabadságban vagy a Magyar Nemzetben. 
A premiereket  megelőző  1-2  héten  jelennek  meg  interjúk  rendezőkkel  és/vagy  színészekkel, 
közreműködőkkel  az  adott  előadás  kapcsán  a  helyi  médiumokban:  a  Miskolci  Naplóban  és  az 
Észak-Magyarországban  (és  ezek  online  felületén).  A premier  napján,  illetve  egy ahhoz  közeli 
időpontban mindkét médium általában címlapon hozza az előadásról készült fotót, a MiTv pedig 
Promenád (régebben Múzsa) című kulturális  magazinjában részletesen foglakozik az előadással, 
annak  alkotóival.  A helyi  rádióadók  a  bemutatókat  megelőzően  beszélgetéseket  készítenek  az 
előadás  alkotóival.  Országos  érdeklődésre  számot  tartó  előadások,  események  esetében  műsort 
készített például a Duna Televízió (Puccini: Bohémélet). A budapesti D1TV hosszabb beszámolót 
készített A dzsungel könyve és A nyomorultak című musicalekről.
Kritikai  írások  a  7óra7.hu,  az  Operavilág.hu,  az  Operaportál.hu  portálján,  valamint  a  Criticai 



Lapokban (Az ügynök halála) jelentek meg.
A bemutató előadások előtti  időszakban a produkcióban résztvevő alkotóművészek rendszeresen 
jelennek meg a helyi  médiumokban.  Produkciókhoz nem köthetően elsősorban különböző díjak 
elnyerése (Aase-díj, Déryné-díj, Nívódíj, Domján Edit-díj, Prima-díj, az Év színésze-díj, fesztiválok 
díjai) kapcsán jelennek meg. További megjelenések történtek önálló alkotások, vagy művészeink 
által más társulattal közösen létrehozott produkciók megalkotásakor és bemutatásakor (Így akartuk 
mind  –  Nagy  Nándor  szerzői  estje,  Örkény  100  –  Áron  László  önálló  estje,  Harsányi  Attila 
részvétele például az Európai Színházi Előadások Szemléjén vagy a Nemzetközi „Davila-Interfest” 
Stúdiószínházi Fesztiválon).

6. Szakmai elismerések

Domján Edit díj: Szirbik Bernadett
Aase-díj: Máhr Ági és Bősze György
Déryné-díj: Váradi Katalin 
Nádasdy Kálmán Versmondó és Sanzonverseny
Sanzon kategória 2. díj  Kis Domonkos Márk, 3. díj: Szirbik Bernadett 
Harsányi  Attila  a legjobb  színésznek  járó  díjat  nyerte  a  17-ik  alkalommal  Nagyváradon 
megrendezett  Rövid  Dráma  Hete  Fesztiválon  a  Rudolf  Hess  tízparancsolata  című  előadásban 
nyújtott  alakításáért.  Gyergyószentmiklóson  a  IX.  Nemzetiségi  Színházi  Kollokvium 
versenyprogramjában  legjobb  férfi  alakítás  díja  Pitestiben  a  Nemzetközi  „Davila-Interfest” 
Stúdiószínházi Fesztiválon

7. Az intézmény szakmai kapcsolatai

1.A Miskolci Nemzeti Színház 2010. június 1-jén egy újabb fontos lépést tett a nemzetek közötti 
kulturális csere és kultúraközvetítő szerep betöltése útján: ekkor lett színházunk az Európai Színházi 
Konvenció  (European  Theatre  Convention,  ETC)  –  a  magyarországi  színházak  között  akkor 
egyedüliként – teljes jogú tagja.
Az ETC nemzetközi szervezete 1988-ban jött létre az európai kortárs drámaírás és színházi alkotás 
elősegítésére és támogatására. A hálózatnak 47 tagja van 25 országból. 
A hálózat  célja  az  európai  színházak  közötti  együttműködés  elősegítése,  illetve  fiatal  európai 
művészeknek, valamint új színházi darabok létrejöttének a támogatása. Az „Európa mi vagyunk” 
elnevezésű  ETC-projekt  részeként  a  németországi  Bad  Hersfeld  színházi  fesztiválja  keretében 
tartották a második Ifjúsági Fórumot, melyre öt ország egy-egy városa mellett Miskolc is meghívást 
kapott. A 2011. június 24. és július 4. között zajló eseményen a kiválasztott 16-20 év közötti fiatalok 
drámapedagógusok  és  egy  rendező  segítségével  osztották  meg  álmaikat  és  ötleteiket  jövőjük 
Európájáról. A fórumra minden országból nyolc fiatalt vártak: Miskolcot a Zrínyi Ilona Gimnázium 
és a S.P.I.C. Művészeti Líceum diákjai képviselték.
A Young Europe 2 elnevezésű nemzetközi együttműködésben a Miskolci Nemzeti Színház is részt 
vesz. A program keretében 8 ország színházai működnek közre abban, hogy iskolai tanórák során, 
osztálytermekben bemutatható rövid drámák szülessenek. Az írók a célkorosztály élményanyagát is 
felhasználják  az  alkotás  során,  így  a  bemutatandó  művek  a  fiatalok  életérzését,  generációs 
problémáit,  a  rájuk  leselkedő  veszélyeket  és  az  ő  örömeiket  fogják  tolmácsolni  más  fiatalok 
számára.  Mind  a  nyolc  elkészült  darabot  több  nyelvre  is  lefordítják,  és  más  országokban  is 
bemutatják.
A Miskolci Nemzeti Színház közvetlen együttműködő partnere a programban a nicosiai színház, a 
Cyprus Theatre Organization (THOC). 
Az Európai  Színházi Konvenció (ETC) Miskolcon tartotta  éves tavaszi  közgyűlését,  valamint  a 
Young Europe 2. művészeti nevelőprogram konferenciáját május 22 – 27. között.



2.  2011.  tavaszán  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  és  az  ExperiDance  együttes  hosszú  távú 
megállapodást  kötött  mely  a  két  színház  repertoárjának  a  másik  színház  helyszínén  történő 
bemutatására  irányult.  Az  együttműködés  keretein  belül  MNSZ által  delegált  RaM  Colosseum 
színháztermében bemutatásra  kerülő  produkció címe:  Hotel  Menthol  ExperiDance által  delegált 
Miskolci  Nemzeti  Színház  színháztermében  bemutatásra  kerülő  produkciók  listája:  Ezeregyév, 
Esszencia,  Revans,  Nagyidai cigányok, Király nevében, Boldogság 69 :  09,  Forrás.  Színházunk 
három Hotel Menthol előadást játszott a RaM Colosseumban, míg az ExperiDance együttes – a 
megállapodásnak  megfelelően  3  produkciót  (Nagyidai  cigányok,  Ezeregyév,  Revans)  hat 
előadásban mutatott be a miskolci közönségnek. Sajnos színházunk anyagi helyzete nem engedte 
meg,  hogy tovább finanszírozzuk a vendégjátékokat,  ezért  az  együttműködésnek ezt  a  formáját 
kénytelenek voltunk felfüggeszteni.
Színházunk együttműködési kapcsolatban áll a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel. Gáspárik 
Attila  rektorsága  idején  köttetett  szerződés  szerint  veszünk  részt  a  határon  túli  fiatal  magyar 
művészek Erasmus ösztöndíjas képzésében.
Valamint  folyamatos  kapcsolatban  vagyunk  a  Kassai  Thália  Színházzal.  Nem csak  előadásokat 
fogadunk, de jelmezek, díszletek kölcsönzésével is segítjük munkájukat.
Rendszeresen befogadunk erdélyi magyar színházak produkcióit.
3. Szoros  a  színház kapcsolata  a  Miskolci  Szimfonikus  Zenekarral,  koncerteznek a  színházban, 
januári  hagyományos  három  újévi  koncertjüket  itt  rendezik,  zenészeik  operaelőadásainkban 
közreműködnek.
4. Mint  az  operafesztivál  szakmai  alapítói,  elválaszthatatlanul  kötődünk  a  Bartók  +  Miskolci 
Operafesztiválhoz,  az  épület,  a  dolgozók,  a  művészek  stabil  bázisát  adják  a  rendezvénynek. 
Színházunkból indult ki a kezdeményezés, a lebonyolítás legnagyobb része a színházra hárul. A 
teljes gyártási, műszaki, logisztika hátteret biztosítjuk, a színház művészei is aktívan részt vesznek a 
programok szervezésében és lebonyolításába
5. A  Miskolci  Operabarátok  Egyesületét  folyamatosan  támogatjuk.  Koncerteket  tartanak  a 
színházban  valamint  helyt  adunk,  a  lebonyolításban  segítünk  a  minden  évben  az  általános  és 
középiskolások  részére  megrendezett  operavetélkedőnek.  Az  Egyesület  a  közgyűléseit  is 
színházunkban tartja.

A 2012/2013 évad tervei

Az  évadterv  összeállításánál  arra  törekedtünk,  hogy  a  legváltozatosabb  nézői  igényeknek  is 
megfeleljünk. Láthatnak a nézők majd klasszikus és kortárs magyar drámát, magyar és amerikai 
musicalt, zenés darabot, vígjátékot, műsoron lesz az abszurd és a kortárs német dráma. Erős lesz a 
zenés színházi kínálatunk, és a következő évadokban ezt a kínálatot szeretnénk tovább bővíteni: 
nagyoperett, musical, évadonként két opera és két táncszínházi előadás a cél. Nyitásra törekszünk a 
gyerekek  és  a  fiatalok  felé  is;  a  kis-  és  középiskolás,  valamint  a  fiatal  felnőtteknek  szóló 
előadásaink  a  jövőben  új  programokkal,  előadásformákkal  is  kiegészülnek.  Tudjuk,  hogy  nem 
tetszhet  minden  produkció  mindenkinek  –  de  mindenki  megtalálja  majd  a  kínálatban  a  maga 
színházát.
Miskolcnak egyedülálló  színházi  infrastruktúrája  van.  A négy helyszín azonban elsősorban nem 
mennyiségi kihívás, hanem tartalmi, ugyanis a négy játszóhely az négy önálló színház. Négy stílus, 
játékmód, négy hangulat és négy arculat, melynek kialakítása szintén a következő évad feladata. 
Ma, amikor a nemzeti színházi státusz megőrzése olyan fontos a városnak és a régiónak, ez az 
épületegyüttes ideális feltételeket kínál a 21. század nemzeti színház eszményének befogadására.

NAGYSZÍNHÁZ
A magyar drámairodalom értékeinek, klasszikus és kortárs alkotásainak méltó bemutatása minden 
Nemzeti Színház legfontosabb feladata. Ezért a következő évadtól meghirdetjük Az évad drámája 
elnevezésű  programunkat,  melynek során kiemelt  eseményként  kezeljük  egy klasszikus  magyar 



dráma bemutatóját.
A jövő évadban e programsorozat középpontjában Móricz Zsigmond színműve, az Úri muri  áll. 
Rendező: Keszég László
A Chicago a világ musicalirodalmának egyik legtöbbet játszott  darabja, melyből 2002-ben több 
Oscar-díjjal jutalmazott film is készült.  A mű népszerűségét a jazz, a revü és az amerikai show 
biznisz legjobb hagyományait ötvöző zenéjének köszönheti. Rendező: Béres Attila
Fenntartható-e sokáig a látszat, ha egy házasság nélkülözi a szerelmet és a feleket csupán anyagi 
érdekek  vezérlik?  E  témát  feszegeti  Moliere  a  Dandin  György  című  vígjátékában.  Rendező: 
Rusznyák Gábor
Verdi  Nabbuccója a világ zeneirodalmának egyik grandiózus kórusoperája, amely nem csupán a 
szabadságért, a nemzeti függetlenségért való küzdelem ikonikus története, hanem egy opera a hitről, 
Istenbe és egymásba vetett töretlen hitünkről. Rendező: Kesselyák Gergely
Presser – Sztevanovity – Horváth: A padlás. Félig mese félig musical. Ez a musical tízéves kortól 
bárkinek szóló mesejáték. Biztos, hogy tizenöt év múlva is elő lehet majd venni, és akkor is tud 
szólni a nézőkhöz. Mert semmiféle divathoz nem kötődik. Rendező:Rusznyák Gábor

KAMARASZÍNHÁZ
F. Baum: Óz, a nagy varázsló Zenés mesejáték. A kansasi farmra lesújtó hurrikán magával ragadja 
a  kislányt  Totó kutyájával  együtt,  és  elröpíti  egy távoli  mesevilágba,  ahonnan csak Óz,  a  nagy 
varázsló segítségével lehet hazajutni. Rendező: Seres Ildikó
Eisemann- Szilágyi: Én és a kisöcsém. Egy vidám társasutazás története, zenével. Könnyű májusi 
történet a szerelemről és az életről. Rendező: Szabó Máté
T.  Williams:  A vágy  villamosa  Színmű.  Tennessee  Williams,  a  huszadik  század  legnagyobb 
amerikai  drámaíróinak  egyike,  szenvedélyes  történetet  írt  magányról,  életstratégiákról  és 
élethazugságokról. Rendező: Kiss Csaba
W. Allen:  Játszd újra, Sam!  Vígjáték. Woody Allen a New York-i értelmiségi kicsit neurotikus, 
kicsit  szórakozott  figurájából  kiindulva  teremtett  filmtörténetet.  A  Játszd  újra,  Sam! 1972-es, 
azonos című filmjének nagy sikerű színpadi változata, melyben sajátos humora, önironikus stílusa 
tökéletesen működik. Rendező: Béres Attila
Molnár Ferenc: Az ördög Vígjáték. A Faust-témát „pestiesen” átdolgozó második darabjával a fiatal 
hírlapíró Molnár Ferenc 1907-ben indult el a világhír felé. Rendező: Szabó Máté

JÁTÉKSZÍN
Az  évad  drámája  programunkhoz  hasonlóan  -  a  kortárs  magyar  drámaírók  közvetlenebb 
megismerése érdekében - a következő évadtól meghirdetjük az évad szerzőjét középpontba állító 
esemény-sorozatot, amelynek célja egy mai magyar író és a miskolci közönség közötti személyes 
kapcsolat kialakítása. A beszélgetések, felolvasások, a miskolci médiában való rendszeres jelenlét a 
szerző műveinek mélyebb megismerését,  az alkotói folyamat egyes fázisaiba való betekintést  is 
kínálják.
A következő évad szerzője Háy János. A Szép Ernő- és József Attila-díjas költő, író, drámaíró A 
Gézagyerek című darabját októbertől láthatják a Játékszínben.
Háy János:  A Gézagyerek Istendráma.  A Gézagyerek 2002-ben elnyerte a Legjobb magyar dráma 
díját.  Azóta a magyar színházi repertoárok rendszeresen visszatérő darabja, külföldön is számos 
színházi és felolvasószínházi bemutató készült belőle. Rendező: Rusznyák Gábor
M. von Mayenburg:  A hideg gyermek  Hidegvígjáték.  A hideg gyermek című darabja a Poligám 
kávézóban indul, ahol nyolc, egymás számára többé-kevésbé ismeretlen ember sorsa gubancolódik 
össze. Párkapcsolatok, generációs konfliktusok jelennek meg. Rendező: Szőcs Artur
Eugéne Ionesco:  A kopasz énekesnő  Ellenszínmű. A nyelvkönyvek társalgási kliséiből építkező 
darab,  az abszurd színház alapműve,  elévülhetetlen karikatúrája  két  tősgyökeres  angol  házaspár 
tartalmatlan fecsegéssel töltött estéjének. Rendező: Keszég László

CSARNOK



Deres Péter – Szőcs Artur:  Mi és Miskolc, avagy 272307 lépés a város felé.  Életútjáték. 2012. 
június 6-án 15 fiatal alkotóművész gyülekezik Budapest határában, hogy a Mátrán és a Bükkön 
keresztül két hét alatt Miskolcra gyalogoljanak, majd érkezéskor a színház csapatával kiegészülve 
egy  előadást  hozzanak  létre.  A  résztvevők  útközben,  az  érintett  településeken  bepróbálnak, 
improvizálnak,  filmre  vesznek  jeleneteket,  majd  családoknál,  művelődési  házban,  iskolai 
tornateremben éjszakáznak. Rendező: Szőcs Artur
W. Shakespeare:  Hamlet  Tragédia. Feldolgozások és adaptációk sora bizonyítja, hogy a hamleti 
probléma - az igazság és a büntetés viszonya – a kor egyik megkerülhetetlen alapkérdése: mi a 
teendő a bűnössel, „ki bűnét bánni képtelen?” Rendező: Kiss Csaba
A  „Forint”/Médeia  Táncjátékok.   Az  előadás  Miskolc  szívében,  a  Villanyrendőr  melletti 
kereszteződésben játszódik. A „Forint”. Minden miskolci így ismeri. Manapság egy furcsa figura 
toporog ezen az emblematikus helyen. Itt él az utcán. Nem koldus, nem kéreget.
Ebben a dokumentarista táncszínházban egy rejtőzködő sorsot próbálunk szóra bírni, és szeretnénk 
a magányos csavargó szemszögéből megmutatni a város főutcájának hétköznapi drámáit.
Médeia - A közismert görög mítosz feldolgozása. Koreográfus: Kozma Attila

NYÁRI SZÍNHÁZ
Huszka Jenő: LILI BÁRÓNŐ Operett. Előbemutató a Nyári Színházban: 2013. június.

Előadásainkon túl évadunk Az egy óra versek között és a  Tánchétvége Miskolcon programjaival 
egészül ki. 

Jegy - és bérletértékesítés
2012/2013-es évadban bérlet- és jegyáraink változatlanok ugyan, de néhány új konstrukcióval és 
kedvezményekkel színesítettük a palettát. 
A Nagyszínházban az eddigi jól bevált 4+1 előadásos bérlet mellé 7+1 előadásos Ezüst bérletet 
illetve 8+2 előadásos Arany bérletet kínálunk. Ezek az új bérletek kombinálják a Nagyszínházat a 
Kamaraszínházzal ugyanakkor „becsalják” a nézőt a Játékszín illetve a Csarnok előadásaira.  Az 
Arany bérletet vásárló nézőinknek egy 20.000 Ft kedvezményt érő ajándék utalványt adunk, mely 
érvényes  2  fő/2  éj/3  napra  a  Velence  Resort  Club****Superior,  illetve  a  Liget  Wellness 
Hotel****Szarvas szállodákba. A jegypénztárban ezt hirdeti mindenki meglepetésére egy kitömött 
szarvas, mely nem csak kíváncsivá teszi a nézőket, hanem érdeklődőbbé is. Az utalvány elegáns, a 
néző különlegesnek érzi magát. Ezt nagyobb formátumban is kitesszük a pénztárban.
Kamarabérlőinknek  is  többet  kínálunk,  az  idén  négy  előadást  kapnak  és  20% kedvezményt  a 
Játékszínben és a Csarnokban. 



A műsorfüzetben megjelent és a pénztárban nagy méretben visszaköszönő bérlet tábla érthetősége 
nagyon  fontos  volt  és  a  visszajelzések  azt  mutatják,  hogy  ezt  sikerült  elérni.  Az  érdeklődők 
körbeállhatják, szabadon beszélgethetnek a pénztárosokkal, akik a bérlőinket személyesen ismerik, 
hiszen a  legtöbben minimum 20-30 éve hűségesek hozzánk és örülnek, hogy barátként,  kedves 
ismerősként  fogadják  őket.  Fontos  a  személyes  kontaktus,  mert  az  új  és  bizonytalanabb 
színházlátogató hozzáértő felvilágosítást kap, s ez a döntéshozásban nagy segítség. Ugyancsak fő 
húzó erő volt a júniusi akciónk, mely szerint minden páros bérlet vásárláskor az árainkból még 
további 1000 Ft kedvezmény jár. (Persze 1 db bérlet után is jár az 500 Ft kedvezmény.) Meglévő 
bérlőink  már  megkapták  a  szokásos  postai  értesítőket.  A tapasztalat  eddig  azt  mutatja,  hogy a 
fogadtatás olyan pozitív, hogy leginkább fogyó bérleteink az Ezüst bérletek, utána pedig az Arany 
bérletek. Ez azt is jelenti, hogy egyre több alap bérlő vált valamelyik több előadásos bérletre. 
A szervezés tovább terjeszti az évad füzetet és szóróanyagokat, kezdvén a belváros főbb vendéglátó 
és szórakozó helyein, ezután Miskolc több központi helyén, mint pl. Diósgyőr városrész, Tapolca, 
Lillafüred,  melyek már  meglévő kapcsolatok,  ugyanakkor  új  kapcsolatokat  épít  ki.  Ugyanezt  a 
körutat megjárják majd a Nyári színházi szórólapokkal.
Tárgyalnak már meglévő céges kapcsolatainkkal egy esetleges helyszíni értékesítésről és tárgyalnak 
azokkal  a  többnyire  vidéki  bérlőinkkel,  akik  akár  100 főnél  is  nagyobb  csoportban vásárolnak 
bérletet, számukra a júniusi elő bérletezés előnyösebb lehet.
Hasznosnak bizonyul továbbá:
figyelemfelkeltő kirakat, amivel még több potenciális vevőt be lehet hozni

• a miskolci TV-ben hirdetés, reklám, beharangozó
• a jegyirodában LCD TV beüzemelése, Slide-sor (diasor), ami tartalmazza az aktuális bérlet 

kínálatot, akciót, illetve az aktuális jegyértékesítést, pl:képek az “Én és a kisöcsém” című 
előadásról

• nagy plakát kültérre, áthúzva  -500 Ft bérletenként június 30-ig
A színház látványos be és kicsomagolását nagy örömmel, jó kedvvel és elismeréssel fogadták a 
nézők,  ezek  után  máshogyan  tekintenek  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  intézményére,  ez 
mindenképpen  lényeges  az  új  nézők  bevonzásához.  Különösen  fontos  volt,  hogy  máris 
megszólítottuk és bevontuk az ifjú generációt, az iskolásokat, mert így részesei lehettek a színház 



világának és valószínűleg nagyobb lesz részükről az érdeklődés. Ahhoz, hogy ezt az érdeklődést 
fenntartsuk, szükség lesz a megfelelő őszi kampányra. 
A várost a tervek szerint teleplakátozzuk, hogy mindenhol a színház színes évadtervét lássák és 
nyáron minnél több emberhez eljusson a hírünk.
Jegyek a neten
Honlapunkon  –  www.mnsz.eu  –  on-line  jegyértékesítő  rendszer  működik,  mely  biztosítja  az 
érdeklődők számára a helyár és ülőhely kiválasztását, az otthoni kényelmes bankkártyás vásárlást. 
Internetes jegyvásárlás esetén a diák- és nyugdíjas kedvezmény nem érvényesíthető.  Az on-line 
vásárlók a jegyek árából  5 % kedvezményt kapnak és a megvásárolt jegyek a helyszínen előadás 
előtt átvehetők.
Kedvezményes árú belépőjegyet és bérletet nyugdíjasok és nappali tagozatos diákok vásárolhatnak. 

Összességében elmondhatjuk, sikeres volt az elő bérletezés, az alábbi kimutatásban látható:

Bérletsorozat Db Bruttó érték Nettó érték Előkedvezmény(500Ft)
    Bruttó érték Nettó érték
Nagyszínház      
Felnőtt alap 592 3 273 400 Ft 2 577 478 Ft   
Ezüst 426 3 552 400 Ft 2 797 168 Ft   
Arany 257 2 934 400 Ft 2 310 550 Ft   
Kamara      
Felnőtt 90 369 000 Ft 290 552 Ft   
Összesen 1365 10 129 200 Ft 7 975 748 Ft 682 500 Ft 537 401 Ft

Előadás (4db) Én és a kisöcsém
Eladott Jegy/db Bruttó érték Nettó érték

2047 2 534 475 Ft 1 995 650 Ft

Állandó befogadott programok:
- „Bartók+” Miskolci Operafesztivál nyári rendezvénysorozata – 2012. Június 8-17.
 - Príma Díj átadása  2012. november hó.
-„Bartók+” Miskolci Operafesztivál karácsonyi koncertje – 2012. december hó 
- Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertje 2013. január hó
- Miskolci Szimfonikus Zenekar Promenád koncertje 2013. június hó
- Miskolci Múzsa-Díj átadása – 2013. január hó.
- Miskolc Város Ünnepe – ünnepi közgyűlés – 2013. Május 11.

Benyújtott pályázataink:

TÁMOP-3.2.13-12/1 SZI-TU 
A pályázati konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a 
formális  oktatásba,  és  szerepük  erősödjön  meg  a  kulturális  tudás  átadásában,  s  ezen  keresztül 
elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és 
szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási 
és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
Színházunk 20 alkalmazottal,  15 iskolával 70 program megvalósulását vállalta témahetes illetve 
nyári táboros formában.

TÁMOP-6.1.1.-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program
keretében 10 millió forint, támogatásra pályáztunk.



Előkészületben van egy munkahelyi képzési program pályázata.
Az NKA művészeti pályázatok keretében minden tagozatot érintő pályázattal
készülünk, próza, tánc, opera, beadási határideje július 31.

YOUNG EUROPE
Az ETC (Európai Színházi Konvenció) keretén belül pályáztunk a Fiatal Európa II.:
Soknyelvű  alkotás  és  nevelés  a  színházban  elnevezésű  projektre,  melyre  18.655  €  támogatást 
nyertünk.  A projektet  ez  év  szeptember-  novemberben  kell  teljesítenünk,  melynek  során  részt 
veszünk egy ciprusi előadás létrehozásában és fogadunk egy ciprusi vendégrendezőt is.

SZEM Fesztivál (Színművészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja-Miskolc)
A fesztivál megrendezésére 2013. februárban kerül sor, melyre az Nemzeti  Kulturális Alaptól 6 
millió forint támogatást nyertünk.

Miskolc, 2012. július 12.

Kiss Csaba
ügyvezető


