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Tisztelt Bizottság!
Az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 3. § (5) bekezdése alapján a fenntartó az
előadó-művészeti szervezetet művészeti évadterv benyújtására nem kötelezheti, annak előzetes
minősítésére, elfogadására, továbbá fenntartói feladataink ellátása körében az előadó-művészeti
szervezet működésével összefüggésben művészeti, esztétikai elvárások érvényesítésére nem
jogosult.
Az Emtv. 16. § (2) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) újabb fenntartói megállapodásokat kötött 2019. január 1. és
2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzati fenntartású előadóművészeti intézményekkel, így a Vojtina Bábszínházzal is.
A fenntartói megállapodás 7. pont 7.1. alpontja értelmében a Bábszínház az Önkormányzat
Közgyűlésének illetékes bizottsága számára évente, minden év április 30-ig elkészíti a
következő évad művészeti, közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, évadtervéről szóló
tájékoztatót, melyet a bizottság ülésén ismertet.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (7) bekezdés e) pontja alapján a Kulturális
Bizottság tudomásul veszi az önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti intézmények
következő évadjának művészeti, közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, művészeti
programjáról szóló tájékoztatóját.
A Bábszínháznál az évadterv összeállításánál az egyik legfontosabb szempont, hogy olyan
alkotó csapat jöjjön össze a társulati tagok és a vendégművészek egymásra hatásából, melyben
izgalmas, kreatív alkotói légkörben születnek meg az előadások.
A Bábszínháznál feladatként tekintenek a szórakoztatásra, viszont kiemelt szerepet kap a
hagyományok továbbélésének biztosítása és a ma emberéhez szóló üzenetek megtalálása,
illetve mindezek korszerű bábszínházi formában való megmutatása, élménnyé tétele. Minden
esetben törekednek arra, hogy az előadásokban megjelenő alapprobléma a ma gyermekéhez
szóljon.
A nagyszínpadon a következő évadban 4 új darabot mutatnak be: „A Csizmadia, a Szélkirály
és a Nyúlpásztor esete” (munkacím), „A libapásztorlány”, a „Sárkányölő Óriás” és a
„Dobronka cirkusz – világszám” (vendégjáték).
A játszószínházban új kamarajátékként látható majd például „A papucsszaggató
királykisasszonyok”.
Ebben az évadban a Bábszínház a színházi nevelés területén a felső tagozatos korosztállyal
szeretne kiemelten foglalkozni. Új komplex színháznevelési előadásuk a „Talált gyermek” című
produkció lesz.
Új vállalásuk továbbá a 2019/20-as évadban, hogy előadásaikhoz módszertani segédanyagokat
is szerkesztenek és ezeket nyomtatott, illetve elektronikus formában a pedagógusok és a
családok rendelkezésre bocsátják.
A Bábszínház 5 kiállítást tervez az évadban például Mihac Gábor, fiatal báb-, díszlet- és
jelmeztervező egyéni bemutatkozó kiállítása és Kemény Henrik életműkiállítása.

A közönségszervezési munka alapvető módszere a Bábszínháznál a személyes kapcsolattartás.
Minden évad elején személyesen veszik fel a kapcsolatot az óvodai, iskolai összekötőkkel és
ajánlják az évad előadásait, különösen a bérleteket. Ezen kívül a kapcsolattartás eszközeként
használják a médiamegjelenéseket, a havi programajánló kiadványokat, illetve a Bábszínház
weboldala és facebook oldala is folyamatosan frissülő információkat kínál.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60.
§ (7) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Vojtina Bábszínház által megkötött fenntartói megállapodás 7. pont 7.1. alpontjára
1./ tudomásul veszi a Vojtina Bábszínház 2019/2020-as évadtervéről szóló tájékoztatóját.
2./ Felkéri – a Jegyző útján – a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. május 17.

Szentei Tamás
osztályvezető

