Az adatszolgáltatás a 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelet alapján minden 428/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba
vett előadó-művészeti szervezet (színház, táncegyüttes, opera) számára kötelező!
Nyilvántartási szám: 1447

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatóak fel.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági eljárást, a valótlan adatok közlése
közigazgatási hatósági eljárást, a hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von maga után!

JELENTÉS
2021. évben
az előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) tevékenységéről
Intézmény azonosító:

10020896

Az adatszolgáltató teljes neve:

Madách Színház Nonprofit Kft.
Irányítószám:

1073

Helység:

Budapest 07. ker.

Utca, házszám:

Erzsébet krt. 29-33.

Székhelye:

Vezetőjének neve:

Szirtes Tamás

Telefon (körzetszám is):

4782000

Fax (körzetszám is):

E-mail címe:

igazgato@madachszinhaz.hu

Honlap címe:

Kitöltő neve:

Hackné Vatai Edit

Kitöltő telefonja
(körzetszám is):

Adószám
(első 8 számjegye):

21974593

Működés módja:

működő

Működés jellege:

időszakosan

Előadó-művészeti szervezet
tevékenysége szerinti
megjelölés:

színház

Színház típusa:

állandó épülettel, játszóhellyel és társulattal
rendelkező befogadó produkciós szabadtéri

Minősítés:

kiemelt

Gazdálkodási módja:

önálló

szünetelő

www.madachszinhaz.hu

megszűnt

egész évben

táncegyüttes

nem minősített

nemzeti

nem önálló

alapítvány egyéb gazdasági társaság egyház fővárosi önkormányzat
kerületi önkormányzat központi költségvetés / állami

települési /

Fenntartó típusa:
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A színház fenntartójának neve és
címe:
Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.
A kitöltésre fordított idő

240

perc
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1. Látogatók jegyfajták szerint

Száma
1.

(összes látogatószám, székhelyi és táj együtt)
1.

Pénztári

12766

2.

Internet

51824

3.

Közönségszervezőtől vásárolt

12689

4.

Pótjegy

1551

5.

Tiszteletjeggyel látogatók

1028

6.

Egyéb

534

7.

Összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

80392

8.

- ebből bérlet
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2. Bérleti előadások

Száma
1.

1.

Összes előadásból bérletes előadások

2.

A bérletes előadások teljes látogatószáma
(bérleti és egyéb jeggyel látogatók)
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3. A színház/állandó játszóhely befogadóképessége
Színpad neve

Hivatalos (nem
eladható)

1.

Nagyszínpad

6

Eladható

Normál

Változtatott

Normál

Változtatott

2.

3.

4.

5.

6

776

Tetőterasz

80

Stúdió

160

Tolnay Szalon

100

Összesen 4

6

Normál Változtatott
összesen összesen

6

1116

6.

7.

638

638

0

0
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4. A saját társulat/saját produkció Magyarországon tartott előadásainak és látogatóinak száma megyénként (székhelyi és
tájelőadások együtt)
Előadások száma

Látogatók száma

Városokban

Községekben

Összesen

Városokban

1.

2.

3. = 1.+2.

4.

Megye
99

99

Községekben Összesen
5.

1.

Budapest

2.

Baranya

0

0

3.

Bács-Kiskun

0

0

4.

Békés

0

0

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

0

0

6.

Csongrád-Csanád

7.

Fejér

0

0

8.

Győr-Moson-Sopron

0

0

9.

Hajdú-Bihar

5

5

2

2

69797

6.=4.+5.
69797

13892

13892

1891

1891

10. Heves

0

0

11. Komárom-Esztergom

0

0

12. Nógrád

0

0

13. Pest

0

0

14. Somogy

0

0

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg

0

0

16. Jász-Nagykun-Szolnok

1

1

445

445

17. Tolna

0

0

18

Vas

0

0

19. Veszprém

0

0

20. Zala

0

0

21. Összesen (1.+2.+3…+20.)

107

0

107

86025

0

86025
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5. Az év folyamán bemutatott, felújított darabok
Bemutatott, felújított darab címe
(ha ismert, a mű eredeti vagy eddigi címei)
1.
Vasátnap mond el

Színházi bemutató

Magyarországi
bemutató

Ősbemutató

Felújítás

3.

4.

5.

időpontja
2.
2021-06-11

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Össz: 1
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6. Bérletezés a 2021 /2022-es évadban
Eladott bérletek száma

1.

Előadások

Felnőtt

Ifjúsági

Nyugdíjas

Kombinált

Összesen

1.

2.

3.

4.

5.=1+2+3+4
0
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Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók

7. Munkaügyi létszámadatok
Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Vállalkozók

Rész- munkaidős
átszámítva

Egyéb

Összesen

4.
oszlopból
közalkalma-

- ebből vezető

zott

Együtt

1.

2.

3.

5. (4.-ből).

4.=1.+2.

6.

7.

9.

8.=4.+
6.+7.

Munkakör
1.

művész

7

7

egyéb művészeti

4

4

3.

Egyéb (1.+2.)

11

4.

művész

14

2.

5.

Felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők
szakmai
munkakörökben

Felsőfokú
végzettséggel nem egyéb művészeti
rendelkezők
szakmai
munkakörökben Együtt (4.+5.)

0

1

27

1

Összesen (3.+6.)

38

1

8.

kulturális menedzser, szervező

12

9.

gazdasági, ügyviteli alkalmazott 12

10.

műszaki, fenntartási

7.

11.
12.

Szakmai
munkakörben

Egyéb (nem
szakmai)
munkakörökben

116

5

1

13

146

5

162

71

20

105

0

3

1

0

28

3

72

20

120

0

0

39

4

218

25

282

0

12

6

12

4

16

1

16

2

118

20

11

15

71

0
140

149

14

egyéb
Együtt (8.+9.+10.+11.)

11

137
9

14

13

6.

0

1

6

0

146

200
0

27

11

71

228

0
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13.
14.

Mindösszesen (7.+12.)

- ebből közalkalmazott

178

7

0

185

0

0

0

0

31

229

96

510

0
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8. Pénzügyi adatok
1.

1. (E Ft-ban)

Intézmény működési bevétele

2.

-ebből jegybevétel

3.

=ebből székhelyi előadás jegybevétele

475940
353414
338009

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

8320

5.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

1035090

6.

- ebből fenntartótól kapott támogatás

7.

- ebből központi költségvetési támogatás

1000000

8.

- ebből pályázati támogatás

1025

9.
10.

=ebből EU támogatás
Bevételek

Egyéb bevételek

58471

11.

Bevételek összesen (1. + 4. + 5. + 10.)

1577821

12.

Személyi juttatások

924866

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

111340

14.

Dologi kiadások

561138

15.

Felújítási kiadások

30755

16.

Felhalmozási kiadások

111446

17.

Egyéb kiadások

28557

Kiadások összesen (12. + 13. + ... + 17.)

1768102

Kiadások
18.
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10. Informatikai ellátottság

1.

1.

Internetkapcsolat technológia

Nincs
kábel

2.

Internetkapcsolat sávszélesség

Nincs Keskeny sávszélesség Aszinkron (csak letöltésnél)
szélessávú Szinkron (feltöltésnél is) szélessávú

3.

Van-e saját honlapja?

Nincs Egyszerű struktúra, statikus adattartalom Összetettebb struktúra,
rendszeresen frissülő tartalom Portálszerű szolgáltatások, naponta többször
frissülő tartalom Több önálló domain néven különböző internetes tartalom

4.

Van-e belső hálózata (LAN)?

Van

5.

Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek)
száma?

47

6.

Nyilvános Internet-terminálok száma

0

7.

Van-e helyben nyilvános Internet elérési pont (pl. WiFi
Hotspot)?

Igen

8.

Saját, elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis

Nincs

9.

Rendelkezik-e informatikai szakszemélyzettel?

Nincs Informatikai szervezeti
egység Informatikus/rendszergazda/üzemeltető
kiszervezve

ISDN Kábelmodem, valamilyen DSL technológia
Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net)

Optikai

Nincs

Nem
Van, csak helyben elérhető

Van, on-line elérhető

10. Van-e elektronikus jegyértékesítő rendszere?

Nincs

Van, pénztárakban

11.

Honlap látogatottság (egyedi látogató/nap):

0-100

101-500

12.

Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e
(vakbarát)?

Nem Igen, kormányzati ajánlás szerint
egyéb ajánlás szerint

13.

Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e
mobiltelefonra optimalizált verziója?

Nem

14.

Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak
publikálására szolgáló mobil alkalmazással?

Nem Igen, iOS operációs rendszeren
rendszeren Igen, mindkét platformon

501-1000

Szerződés alapján,

Van, pénztárakban és online
1001-3000

3001-5000

5001 felett

Igen, WAI ajánlások szerint

Igen,

Igen
Igen, Android operációs

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

11. Külföldi vendégszereplések

Száma
Az előadott mű

Ország
1.

Ö.

Összesen:

Város

Szerzője

Címe

Előadások

Látogatók

2.

3.

4.

5.

6.

0

0
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12. Vendégszereplő magyar társulatok

Száma
Az előadott mű

Név
1.
Ringispil
Ö.

Összesen:

Kováts Kriszta

Szerzője

Címe

Előadások

Látogatók

2.

3.

4.

5.

A hid felé

1

52

1

52
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14. Vendégszereplő külföldi társulatok

Száma
Az előadott mű

Név
1.

Ország

Szerzője

Címe

Előadások

Látogatók

2.

3.

4.

5.

6.

Ö.

Összesen:

E1

A színház épületében tartott egyéb nem színházi rendezvények (Politikai gyűlések, megemlékezések, vetélkedők, stb.)

E2

A színház épületében tartott egyéb kulturális, művészeti rendezvények (kiállítások, tárlatok, stb.)

0

0
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15. A saját társulat/saját produkció Magyarországon tartott előadásai
Előadások és látogatók száma az előadott darabok címe szerinti részletezésben
Az előadás

Előadások

Műfaja

Szerzője

Címe

1.

2.

3.

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Lázár Ervin
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

A négyszögletű kerekerdő

Látogatók
száma

4.
4

5.
2531
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Az Operaház fantomja

16

12776
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber és Tim Rice
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Jézus Krisztus Szupersztár

15

21956
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Fazekas Mihály és Schwajda György
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Lúdas Matyi

4

2575
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber és T.S. Eliot
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Macskák

11

8825
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 BENNY ANDERSSON és BJÖRN
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai ULVAEUS
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Mamma Mia!

22

17452
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 DISNEY és CAMERON MACKINTOSH Mary Poppins
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai ésRICHARD M. SHERMAN és ROBERT
mű Z1 - próza zenével M1 B. SHERMAN
operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

20

15793

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 SZEMENYEI JÁNOS, GYŐREI ZSOLT
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai és SCHLACHTOVSZKY CSABA
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Vuk

2

969

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Ray Cooney
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Páratlan páros 2.

3

2336

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber és Tim Rice
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Színház, szerelem és… részletek a József és a színes
szélesvásznú álomkabátból

2

110

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 BENNY ANDERSSON és BJÖRN
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai ULVAEUS
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Színház, szerelem és… részletek a Mamma Miából

2

170

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 DISNEY és CAMERON MACKINTOSH Színház, szerelem és… részletek A Mary Poppinsból
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai ésRICHARD M. SHERMAN és ROBERT
mű Z1 - próza zenével M1 B. SHERMAN
operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

2

170

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 ANDREW LLOYD WEBBER, GLENN
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai SLATER ésJULIAN FELLOWES
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Színház, szerelem és… részletek a Rocksuliból

2

181

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny
Ö.

Összesen:

Színház, szerelem és… részletek Az Operaház Fantomjából

2

181

107

86025
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16. A saját társulat/saját produkció online előadásai
Előadások és látogatók száma az előadott darabok címe szerinti részletezésben
Az előadás

Előadások

Műfaja

Szerzője

Címe

1.

2.

3.

S1 - komédia S2 - tragédia S3 BERNARD SLADE
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Jövőre, veled, ugyanitt

Látogatók
száma

4.
5

5.
933

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Olgyay Gábor - Kövessy Róbert – Széll Musical pályázat I. rész
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai Szilvia és Derzsi György – Meskó Zsolt
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

1

696

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Egressy Zoltán – Szitha Miklós és
Musical pályázat II. rész
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai EGRESSY ZOLTÁN – SZITHA MIKLÓS
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

1

599

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Musical slágerek 1. (FANTOM)

2

365

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 BENNY ANDERSSON és BJÖRN
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai ULVAEUS
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Musical slágerek 2. (MAMMA MIA)

1

111
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 ANDREW LLOYD WEBBER, GLENN
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai SLATER ésJULIAN FELLOWES
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Musical slágerek 3. (ROCKSULI)

2

189

Generálás dátuma: 2022. 05. 18. 9:48:54

S1 - komédia S2 - tragédia S3 CAROL ROCAMORA
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Örökké fogd a kezem

9

2235
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Balla - Oroszlán
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Pályacsúcs (Balla-Oroszlán)

2

743
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Feke - Nagy
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Pályacsúcs (Feke-Nagy)

2

835
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Hajdu - Magyar
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Pályacsúcs (Hajdu-Magyar)

2

198
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Tompos - Szemenyei
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy
különböző zenés műfajú összeállítás,
pl: opera vagy operett részletek,
operett-opera gála JO1 meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Pályacsúcs (Tompos-Szemenyei)

2

744
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 MÜLLER PÉTER - SERESS REZSŐ
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny

Szomorú vasárnap
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S1 - komédia S2 - tragédia S3 Andrew Lloyd Webber és Don Black
bohózat S4 - színmű S5 - egyéb prózai
mű Z1 - próza zenével M1 operett M2 - musical M3 rockopera M4 - egyéb zenés
színház O1 - opera O2 - daljáték O3
- zenedráma O4 - singspiel T1 táncszínház T2 - balett T3 - népi
tánc T4 - kortárs tánc T5 - fizikai
színház P1 - pantomim P2 mozgásszínház V1 - vegyes zenei -több
kisebb részből álló azonos, vagy különböző
zenés műfajú összeállítás, pl: opera vagy
operett részletek, operett-opera gála JO1
- meseopera J1 - mesejáték JZ1 mesejáték zenével JM1 meseoperett JM2 - mesemusical D1 bábjáték JT1 - gyermek táncjáték L1 pódium L2 - irodalmi est L3 - egyéb
irodalmi műsor K1 - kabaré VZ1 koncert VZ2 - népzene VZ3 hangverseny
Ö.

Összesen:

Vasárnap mondd el!
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