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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Madách SzínpadON a Madách Színház 2020 tavaszán indult és immár hatalmas közönségbázissal 

rendelkező online programsorozata, mely a Színház professzionális tévéstúdiójából saját készítésű, a színház, 

a film és a TV műfaji határain létrejött új tartalmakat, úgynevezett „film-szín-játékokat” kínál. 

 

Mivel meggyőződésünk, hogy a járvány elmúltával a kialakult új művészi formára továbbra is szükség lesz, 

ezért a színház épületében tévéstúdiót rendeztünk be, felszereltük a szükséges eszközökkel, és mára 

rendelkezésre áll egy olyan legmodernebb igényeket is kielégítő helyszín, amely tökéletesen alkalmas új, 

kifejezetten online közvetítésre születő művek létrehozására. 

 

A Madách SzínpadON 2022. évi online programsorozatának elsődleges célja a magyar irodalom szolgálata. A 

sorozat összefoglaló címe Írók-sorsok-szerelmek, amely a XX. század legismertebb magyar íróinak életét és 

szerelmi történeteit 50-80 perces film-szín-játékok formájában dolgozza fel. 

Online közvetítéseink fontos szakmai vállalása, hogy „házon belül” megszülető film-szín-játékainkat ne csak a 

Madách Színház törzsközönsége, hanem időbeli és földrajzi kötöttségek nélkül a lehető legszélesebb 

közönség számára is elérhetővé tegye, továbbá azok oktatási és közművelődési intézmények érdeklődői 

számára is minél szélesebb körben eljuthassanak. 

 

A Madách SzínpadON 2022. évi tervezett bemutatói: 

 

Fráter Zoltán: A KÉT EGYETLEN – KARINTHY FRIGYES NAGY SZERELMEI – film-szín-játék 

Nyáry Krisztián: ELFOGYNI AZ ÖLELÉSBEN – ADY ENDRE SZERELMEI – film-szín-játék 

Szép Ernő – Ferencz Győző: EMBERSZAG – drámai napló Szép Ernő azonos című regénye és versei alapján 

Forgách András: TERCETT – MÓRICZ ZSIGMOND SZERELMEI – film-szín-játék 

 

Intézményük online programjainkhoz való csatlakozása előtt kérjük, hogy a honlapunkon található TECHNIKAI 

KÖVETELMÉNYEK online közvetítéshez című dokumentumban tekintsék át az online közvetítésekhez 

szükséges műszaki feltételeket. 

 

Az együttműködések formáiról és meneteiről bővebb információt az alábbi fejezetekben olvashatnak. 

 

 

  

https://madachszinhaz.hu/szindarab/a-ket-egyetlen-karinthy-frigyes-nagy-szerelmei
https://madachszinhaz.hu/szindarab/elfogyni-az-olelesben
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I. EGYÜTTMŰKÖDÉS ISKOLÁKKAL 

 

 

Meggyőződésünk, hogy a Madách SzínpadON irodalmi témájú programjai a közoktatásban is rendkívül jól 

felhasználhatók lennének. Az előadásokat bármikor, az oktatási intézményeknek legmegfelelőbb időben 

tudjuk online közvetíteni, azokat oktatási célokra teljesen ingyen rendelkezésre bocsátva. A kiválasztott 

produkciókat felvételről, a Madách Színház honlapján keresztül (www.madachszinhaz.hu/szinpadon) tudjuk 

közvetíteni. A vetítéshez egyetlen zárt linket továbbítunk, melyen keresztül partnereink egy közös térbe (pl. 

előadóterembe, osztályterembe) tudják kivetíteni az adott produkciót. 

 

Online programjainkat előzetesen egyeztetett időpontban a Madách Színház Tolnay Szalonjában is 

tudjuk vetíteni, ha az iskolában nem áll rendelkezésre a megfelelő technikai felszereltség, vagy azokat a 

pedagógusok szívesebben mutatnák meg diákjaiknak színházibb körülmények között. 

 

Amennyiben iskolájuk szívesen részt venne online programunkban, azt alábbi dokumentumok kitöltésével tudja 

megtenni: 

 

1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - minta 

 

Iskolai programunkhoz a honlapunkon megtalálható EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – minta 

letöltésével tudnak csatlakozni, melyet kérjük, hogy kitöltve az ab@madachszinhaz.hu emailcímre 

szíveskedjenek eljuttatni. A megállapodás kölcsönös aláírását követően a Madách SzínpadON film-szín-

játékaira folyamatosan lehetséges lesz online megtekintési időpontokat egyeztetni. A megállapodás aláírása, 

mely pénzügyi kötelezettséget az iskolák számára nem jelent, csupán az együttműködés adminisztratív kereteit 

teremti meg. 

 

2. IGÉNYLŐLAP helyszíni vetítésekhez és online közvetítésekhez 

 

Az együttműködési megállapodás aláírását követően, konkrét közvetítési időpont egyeztetése céljából 

előzetesen kérjük, az ab@madachszinhaz.hu emailcímre írják meg a kiválasztott produkcióra vonatkozó 

(köz)vetítési dátum-igényüket. 

 

Annak általunk való írásos visszaigazolását követően kérjük, töltsék ki a honlapunkon található 

IGÉNYLŐLAP online közvetítésekhez című dokumentumunkat és azt szkennelve küldjék meg az 

ab@madachszinhaz.hu emailcímre. Az igénylésük írásos visszaigazolását követően a közvetítést megelőző 

48 órában továbbítjuk képviselőjük részére az adott felvétel megtekintési linkjét. 

 

3. VISSZAJELZŐ LAP helyszíni vetítésekhez és online közvetítésekhez 

 

A felvétel megtekintését követően kérjük, (köz)vetítésenként töltsék ki és küldjék vissza a honlapunkról 

letölthető VISSZAJELZŐ LAP helyszíni közvetítésekhez és online közvetítésekhez című 

dokumentumunkat. 

 

 

  

http://www.madachszinhaz.hu/szinpadon
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
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II. EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖNYVTÁRAKKAL 

 

 

Online közvetítéseivel a Madách Színház fontos szakmai vállalása, hogy a magyar kultúrát és irodalmat 

népszerűsítő film-szín-játékait időbeli és földrajzi kötöttségek nélkül minél szélesebb körben, s így a magyar 

könyvtári hálózat intézményei számára is hozzáférhetővé tegye. 

 

Ennek érdekében a Madách SzínpadON tartalmait a magyar könyvtárak számára, közművelődési 

célokra teljesen ingyen bocsátja rendelkezésre. A kiválasztott produkciókat felvételről, a Madách Színház 

honlapján keresztül (www.madachszinhaz.hu/szinpadon) tudjuk elérhetővé tenni. Az online közvetítéseket 

ilyenformán az adott könyvtár bármely közösségi terében meg tudjuk valósítani, és egy-egy ilyen alkotás akár 

a könyvtár egy-egy tematikus és/vagy vendégelőadóval kiegészített, közösségszervező erővel bíró 

rendezvényének részét is képezheti. 

 

Amennyiben könyvtáruk szívesen csatlakozna online programunkhoz, azt az alábbi dokumentumok kitöltésével 

tudja megtenni: 

 

1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – minta 

 

Könyvtárak számára szóló programunkhoz a honlapunkon megtalálható EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS – minta letöltésével tudnak csatlakozni, melyet kérjük, hogy kitöltve az 

ab@madachszinhaz.hu emailcímre szíveskedjenek eljuttatni. A megállapodás kölcsönös aláírását 

követően a Madách SzínpadON film-szín-játékaira folyamatosan lehetséges lesz közvetítési időpontokat 

egyeztetni. A megállapodás aláírása, mely pénzügyi kötelezettséget a könyvtárak számára nem jelent, csupán 

az együttműködés adminisztratív kereteit teremti meg. 

 

2. IGÉNYLŐLAP online közvetítésekhez 

 

Az együttműködési megállapodás aláírását követően, konkrét közvetítési időpont egyeztetése céljából 

előzetesen kérjük, az ab@madachszinhaz.hu emailcímre írják meg a kiválasztott produkcióra vonatkozó 

közvetítési dátum-igényüket. 

 

Annak általunk való írásos visszaigazolását követően kérjük, töltsék ki a honlapunkon található 

IGÉNYLŐLAP online közvetítésekhez című dokumentumunkat és azt szkennelve küldjék meg az 

ab@madachszinhaz.hu emailcímre. Az igénylésük írásos visszaigazolását követően a közvetítést megelőző 

48 órában továbbítjuk képviselőjük részére az adott felvétel megtekintési linkjét. 

 

3. VISSZAJELZŐ LAP online közvetítésekhez 

 

A felvétel megtekintését követően kérjük, közvetítésenként töltsék ki és küldjék vissza a honlapunkról letölthető 

VISSZAJELZŐ LAP online közvetítésekhez című dokumentumot. 

 

 

  

http://www.madachszinhaz.hu/szinpadon
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
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III. EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLFÖLDI MAGYAR INTÉZETEKKEL 

 

 

A Madách SzínpadON film-szín-játékai irodalmi és kulturális értékének ismeretében a Madách Színház 

szakmai küldetésének vallja, hogy a magyar kulturális értékek a hazai nézők mellett külföldön élő magyar 

honfitársaink számára is minél szélesebb körben elérhetővé váljanak. 

 

Ennek érdekében a Madách SzínpadON tartalmait a külföldi magyar intézetek számára, közművelődési 

célokra teljesen ingyen bocsátja rendelkezésre. A kiválasztott produkciókat felvételről, a Madách Színház 

honlapján keresztül (www.madachszinhaz.hu/szinpadon) tudjuk elérhetővé tenni, melynek online közvetítését 

ilyenformán az adott intézet bármely közösségi terében meg tudjuk valósítani, ahol egy-egy ilyen alkotás akár 

egy-egy tematikus és/vagy vendégelőadóval kiegészített, közösségszervező erővel bíró rendezvény részét is 

képezheti. Igény szerint az Intézet rendszeres látogatói, illetve vendégköre számára – előzetesen igényelt 

darabszámban – személyre szóló, illetve egy-egy eszközre érvényes, ingyenes megtekintési linkeket is 

biztosítani tudunk. 

 

Amennyiben intézetük szívesen csatlakozna online programunkhoz, azt az alábbi dokumentumok kitöltésével 

tudja megtenni: 

 

1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – minta 

 

Külföldi magyar intézetek számára szóló programunkhoz a honlapunkon megtalálható EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS – minta letöltésével tudnak csatlakozni, melyet kérjük, hogy kitöltve az 

ab@madachszinhaz.hu emailcímre szíveskedjenek eljuttatni. A megállapodás kölcsönös aláírását 

követően a Madách SzínpadON film-szín-játékaira folyamatosan lehetséges lesz közvetítési időpontokat 

egyeztetni. A megállapodás aláírása felirat nélküli, valamint magyar vagy angol nyelvű feliratozási igény 

esetén pénzügyi kötelezettséget a külföldi magyar intézetek számára nem jelent. Egyéb nyelve(ke)n való 

speciális feliratozási igény esetén kérjük, hogy a fordítás és feliratozás további részleteivel kapcsolatban az 

ab@madachszinhaz.hu emailcímen vegyék fel velünk a kapcsolatot. 

 

2. IGÉNYLŐLAP online közvetítésekhez 

 

Az együttműködési megállapodás aláírását követően, konkrét intézeti vetítési vagy közvetítési időpont 

egyeztetése céljából előzetesen kérjük, az ab@madachszinhaz.hu emailcímre írják meg a kiválasztott 

produkcióra vonatkozó (köz)vetítési dátum-igényüket. Annak általunk való írásos visszaigazolását követően 

kérjük, töltsék ki a honlapunkon található IGÉNYLŐLAP online közvetítésekhez című dokumentumunkat, és 

azt szkennelve küldjék meg az ab@madachszinhaz.hu emailcímre. Az igénylésük írásos visszaigazolását 

követően a közvetítést megelőző 48 órában továbbítjuk képviselőjük részére az adott felvétel megtekintési 

linkjét. 

 

3. VISSZAJELZŐ LAP online közvetítésekhez 

 

A felvétel megtekintését követően kérjük, (köz)vetítésenként töltsék ki és küldjék vissza ezt a honlapunkról 

letölthető VISSZAJELZŐ LAP online közvetítésekhez című dokumentumunkat. 

 

 

Bővebb információ a Madách SzínpadON aktuális repertoárjáról: www.madachszinhaz.hu/szinpadON 

Letölthető együttműködési dokumentumok: 

https://madachszinhaz.hu/oldal/altalanos-informaciok-egyuttmukodo-partnereink-reszere  

 

Az együttműködési lehetőségekről további felvilágosítást Bálint Albin projektvezető a +36 70 642 9019-

es telefonszámon, illetve az ab@madachszínhaz.hu emailcímen keresztül tud nyújtani. 

http://www.madachszinhaz.hu/szinpadon
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
mailto:ab@madachszinhaz.hu
http://www.madachszinhaz.hu/szinpadON
https://madachszinhaz.hu/oldal/altalanos-informaciok-egyuttmukodo-partnereink-reszere
mailto:ab@madachszínhaz.hu

