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2018-ban a Nagyerdei Szabadtéri Játékok huszonegy-előadásos színházi 

programsorozata 18.462 fő színházlátogatóval – azaz a 2017-es évad 16.224 

fős össznézőszámához képest 13,8%-os emelkedéssel – tavalyhoz hasonlóan 

ismét rekord-látogatószámot ért el. 

A debreceni szabadtéri színház történetének eddigi legmagasabb nézőszáma az 

Észak-Alföld legnagyobb szabadtéri színházának évről évre töretlenül növekvő 

népszerűségét jelzi, melynek színházi programsorozatában évről évre az alábbi 

műsorszerkesztési elveket igyekszik érvényesíteni: 

• Saját, illetve koprodukcióban létrejövő bemutatók színpadra állítása: 

budapesti és helyi előadó-művészeti intézmények, együttesek és 

alkotóközösségek megszólításával bemutatóink eddig kivétel nélkül 

intézményközi együttműködésben születtek meg. Ezen tevékenységünk fő 

küldetése eddig új zenés színházi, illetve népi és kortárs táncszínházi 

(ős)bemutatók életre segítése volt, mely produkciók azok közösség-

összekovácsoló erejének, illetve új helyi előadó-művészeti értékek projekt-alapú 

létrehozásának és továbbéltetésének tekintetében is jelentős helyi 

mérföldköveknek bizonyultak. 

• Az ország legszínvonalasabb nagyprodukcióit felsorakoztató vígjátéki 

kínálat bemutatása: szabadtéri színházi évadjaink hagyományos törzsét jelenti 

az a tucatnyi nagyszínházi vígjátéki előadás, melyek jellegükben a vaskosabb 

bohózatoktól a kabarékon át a gondolatébresztőbb, intellektuálisabb komédiákig 

igen széles skálán mozognak, a Szabadtéri törzsközönségének különböző 

szegmenseit párhuzamosan megszólítva. Küldetésünknek érezzük, hogy a 
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debreceni nézők valamennyi előadás esetében – makulátlan hangviszonyok 

biztosítása mellett – kiváló színházi alakításokkal találkozzanak a vígjáték- 

és bohózatirodalom legigényesebb alkotásain keresztül, illetve 

igényességben kőszínházi minőségű előadásélményekkel gazdagodjanak. 

• Tematikai és stiláris különlegességeket is felvonultató zenés színházi 

kínálat bemutatása: zenés színházi vendégelőadásaink kiválasztásánál is fő 

szempontjaink az igényes darabválasztás, szofisztikált színrevitel, illetve a 

kiemelkedő színészi alakítások megléte, melyek a legtöbb esetben 

élőzenekaros változatban érkeznek a Nagyerdei Szabadtéri Színpadra. 

• Egész estés nagyszínpadi népi, illetve kortárs táncelőadások bemutatása: 

nagyívű gondolati kalandokra is invitáló táncszínházi 

vendégelőadásainkkal elsősorban a helyi kultúrafogyasztó közönségréteg 

felsőbb rétegeit kívánjuk megszólítani, melynek alapját egy ismertebb magyar 

vagy világirodalmi mű, vagy egy népszerű klasszikus zenei alkotás 

biztosítja. 

A fent említett rekordlátogatottság, valamint a nézői visszajelzések tükrében is 

megfogalmazható, hogy Debrecen és az észak-alföldi régió közönsége az 1017 fős 

befogadóképességű helyszín nyári színházi programsorozatának szellemi 

ambícióját, műsorpolitikáját, illetve sokszínű programkínálatát rendkívüli 

érdeklődéssel követi, és a magasabb bekerülési költségű előadások olykor 

arányosan magasabb jegyárainak ellenére is aktívan támogatja és látogatja.  

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2018. évi, 24. évada az ország vezető 

színházainak tizennégy nagyprodukcióját mindösszesen húsz (ebből 

tizennégy prózai, egy tánc- és öt zenés) előadásban mutatta be az észak-alföldi 

régió közönsége számára. A 2014-ben megújult Nagyerdei Szabadtéri Színpad 

2018-ban immár ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit, melyet jelképesen öt 

magyar színdarab – egy klasszikus és egy kortárs vígjáték, egy nagyoperett, egy 

zenés életrajzi játék és egy látványszínházi produkció – bemutatása is fémjelzett. 

Míg a kortárs magyar vígjáték műfajában a Manna Produkció előadását, 

Mohácsi István Francia rúdugrás című fergeteges komédiáját tekinthette meg a 

debreceni közönség, addig a Billy Wilder 1961-es nagysikerű amerikai 

filmadaptációja nyomán világszerte is ismertté vált Egy, kettő, három című 

klasszikus vígjátékkal a 2018-ban 140 éve született Molnár Ferenc munkássága 

előtt is tisztelegtünk, mely a 2018-ban színházi partnereink közé újonnan 

csatlakozó Átrium produkciójában, illetve a Jászai Mari-díjas Alföldi Róbert 

főszereplésével és Znamenák István rendezésében érkezett a Szabadtéri 

deszkáira. 
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A chicagói hercegnő 

Az évad magyar darabjainak sorában emellett az ország egyik vezető zenés 

teátrumával, a Budapesti Operettszínházzal való több éves együttműködésünk 

folytatásaként két élőzenekaros magyar zenés nagyszínházi produkciót is 

vendégül láthattunk. Míg a legjobb koreográfia POSZT-díját is elnyert A chicagói 

hercegnő című Kálmán Imre-operettet a Vámos László-díjas Béres Attila 

különleges gondolati kalandokra is csábító rendezésében, a Jászai Mari- és 

eMeRTon-díjas Dolhai Attila és a Jászai Mari-díjas Kalocsai Zsuzsa 

főszereplésével mutattuk be, addig Dinyés Dániel és Hegyi György Frida című, 

alternatív színházi elemekben is bővelkedő új magyar zenés játéka a Harangozó- 

és Imre Zoltán-díjas Duda Éva rendezésében került színre a Nagyerdei 

Szabadtérin. 

 
Carmen 

Eger, Kecskemét és Szeged városának egy-egy kiemelkedő értékű művészeti 

produkció formájában való korábbi vendéglátását követően külön öröm volt 

számunkra, hogy programsorozatunk keretében 2018-ban először egy dunántúli 

várossal, Péccsel folytathattuk a vidéki városokkal korábban megkezdett 

kulturális hídépítésünk folyamatát. Magyarország 1960-ban alakult, legelső 

modern balettegyüttese, a Pécsi Balett nagy sikerű Carmen című, Georges Bizet 

Carmen című operájának táncszvit-változatára készült kortárs balettjét a 

Harangozó Gyula- és Imre Zoltán-díjas Vincze Balázs koreográfiájában mutattuk 

be a Szabadtéri Színpadon, mely vendégjátékkal egyben a Nagyerdei Szabadtéri 
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Játékok magasművészeti értékeket is tudatosan közvetíteni kívánó 

küldetésének egy újabb állomásához érkezett (korábbi táncelőadások a 

Nagyerdei Szabadtéri Színpadon: 2015 – Magyar Nemzeti Táncegyüttes: 

Monarchia – Népek tánczai; 2016 – Inversedance – GG Tánc Eger: Traviata és 

Magyar Állami Népi Együttes: Megidézett Kárpátalja; 2017 – Szegedi Kortárs 

Balett: Carmina Burana). 

 

 
Premierajándék 

Míg több, korábban a Szabadtérivel már termékenyen együttműködő kőszínházi 

partnerünk repertoárjainak 2018-ban is a legminőségibb vígjátéki hajtásaiból 

válogathattunk (Florian Zeller: Házassági leckék középhaladóknak – Centrál 

Színház; Jean Poiret: Kellemes húsvéti ünnepeket! és Alfonso Paso: Hazudj 

inkább, kedvesem! – Játékszín; Oscar Wilde: Premierajándék és Michael Frayn: 

Csoda korban élünk – Thália Színház), addig a megújult Szabadtérin idén első 

ízben a krimi klasszikus műfaja két estén, ráadásul a műsorra kerülő Agatha 

Christie-mű megírásának 60 éves évfordulóján a Nagyerdei Szabadtéri két 

teltháznyi közönségének idegeit is sikerrel borzolta (Agatha Christie: Váratlan 

vendég – Madách Színház). 

 
Váratlan vendég 

Zenés színházi kalandozásaink keretében – az Omega-együttes első lemeze 

kiadásának 50. évfordulóján – 2018-ban a magyar rockzene szerelmeseit is 

először csalogattuk a Szabadtérire a Harangozó- és Imre Zoltán-díjas Román 
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Sándor koreografálta Gyöngyhajú Lány Balladája című, a Balaton titkait ezúttal a 

debreceni Nagyerdő szívében felfedő ExperiDance-előadással. 

 

 
#EastSideStory 

A debreceni Csokonai Színházzal 2018-ra tervezett, ám a későbbiekben 

egyeztetési okok miatt végül elmaradó zenés nagyszínpadi koprodukciónk (John 

Kander – Fred Ebb – Bob Fosse: Chicago) helyett nagy örömünkre szolgált, hogy 

– a Szabadtéri Tizenhárom almafa (2015) és Széki tánchistóriák (2017) című nagy 

sikerű, korábbi népi táncjátékbemutatóinak műfaji nyomdokain haladva – 2018 

szeptemberében nézőinknek egy egyedülállóan látványos, a hiphop és egyéb 

utcatáncműfajok lenyűgöző világába kalauzoló táncszínházi előadást 

mutathattunk be Debrecen legkiemelkedőbb utcatáncosaival. A helyi tánc- és 

mozgásműhelyek közel száz közreműködőjét közös erőként mozgósító, és egyben 

a színházi évadunkat is záró #EastSideStory című egyrészes utca-tánc-játék Mika 

Péter Európa- és világbajnok hiphoptáncos koreográfiájával és rendezésében 

a debreceni közönséget napjaink leglendületesebb kortárs táncműfajainak páratlan 

gazdagságával és sokszínűségével varázsolta el. 

 

Ez utóbbi önálló táncszínházi bemutatónk, illetve a fent említett vendégjáték-

kínálatunk tükrében úgy véljük, hogy e próza, kortárs zene, opera, operett, rock 

és a jelenkor urbánus zenei stílusainak hangjain felváltva megszólaló, tematikai 

igényességben és műfaji sokszínűségben egyaránt reprezentativitásra törekvő 

szabadtéri színházi évad programjai nem csak a Nagyerdei Szabadtéri 

törzsközönsége, hanem újabb közönségrétegek számára is értékes és 

felejthetetlen előadásélményeket biztosítottak, melyek iránt a széleskörű 

érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint a 2018-as évad rekordmértékű 

színházi nézőszáma. 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2015 óta a fiatalabb generációk színházszerető 

és -értő nézőkké való formálásában színházi önkéntes és gyakornoki 

programjain keresztül is aktív szerepet vállal. A Szabadtéri Játékok ezirányú 

továbbképzési programjai 2018-ban is folytatódtak, melyek keretében – előzetes 

válogatás alapján – újabb 19 fő felsőoktatásban tanuló, illetve pályakezdő helyi 
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fiatal számára biztosítottunk egész nyáron átívelő tapasztalatszervezési 

lehetőséget szervezői, adminisztratív, ügyfélkapcsolati, illetve színikritikusi 

területeken. Utóbbi programokkal célunk 2018-ban is abban állt, hogy az előadó-

művészetek iránt érdeklődő fiatalok betekintést nyerhessenek az ország egyik 

legnagyobb szabadtéri színházának működésébe, illetve képzett szakemberektől 

adott területre vonatkozó gyakorlati útmutatást is kapjanak. 

 

A fiatalabb generációk két előadás (a Pannon Várszínház A Pál utcai fiúk című 

produkciója, illetve az #EastSideStory) révén való, célzott megszólítása mellett a 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2018-ban immár másodízben nyújtott 

térítésmentes színházlátogatási lehetőséget 100 fő társadalmilag hátrányos 

helyzetű fiatal számára. 2018-ban megszólított partnerszervezeteink – a Szent 

Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, a Mosolyvirág Nagycsaládosok 

Debreceni Egyesülete, valamint a Debrecen Nagytemplomi Református 

Egyházközség Immánuel Otthonának – vendégei e lehetőség jegyében 2018 

júniusában a Pécsi Balett Carmen című előadását tekinthették meg, és mellyel 

egyben – angol nyelvű on- és offline-hirdetéseink mentén – a városban élő, illetve 

városba látogató idegen ajkú vendégeinek megszólítására is törekedtünk. 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok legfőbb bevételi forrása 2018-ban is a színházi 

előadások jegyértékesítéséből származott. Látogatottság tekintetében – a szakmai 

tervben megjelölt 15.500 fős nézői tervszámhoz képest – a Szabadtéri huszonegy 

színházi programja 2018-ban mindösszesen 18.462 fő nézőt csábított a 

Nagyerdő szívébe (átlagosan 879 fő néző per színházi előadás). Az elmúlt négy 

év nézőszámait tekintve (2014: 13.945 fő néző, átlagosan 700 fő per előadás; 2015: 

16.681 fő néző, átlagosan 725 fő per előadás; 2016: 13.473 fő néző, átlagosan 673 

fő per előadás; 2017: 16.182 fő néző, átlagosan 809 fő per előadás) ez tényleges 

rekord-látogatottságot jelent, mely eredmény úgy gondoljuk, nem csupán a 

Szabadtéri színházi programjai iránti általános szezonális érdeklődésből, hanem az 

országban az adott pillanatban elérhető, a lehető legigényesebb népszínházi 

produkciókra irányuló konkrét kulturális kíváncsiságnak is köszönhető. 
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A Nagyerdei Szabadtéri Színpad 2018. évi üzemeltetésének és színházi 

programozásának nettó 110 millió Ft-os összköltsége az alábbi főbb 

csoportokból tevődik össze: 

 

• 18,4% – a munkatársak bérezésére fordított összeg (20,281 millió Ft); 

• 19,3% – az ingatlan üzemeltetési kiadásai (21,250 millió Ft); 

• 62,3% – a produkciós kiadások (68,469 millió Ft). 

 

Ami a humánerőforrást illeti, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit 

Kft. tevékenységi körébe tartozó feladatok (a debreceni Kölcsey Központ, 

Nagyerdei Szabadtéri Színpad és Apolló mozi üzemeltetése, valamint a város 

kulturális nagyrendezvényeinek szervezése) ellátása szükségessé teszi a 

viszonylag nagy létszámú munkaszervezet (77 fő) fenntartását. A társaság 

alkalmazásában álló munkavállalók egy része (24 fő) lát el feladatokat a 

Nagyerdei Szabadtéri Színpad színházi programjainak előkészítésében és 

lebonyolításában, ezért az ő esetükben kéthavi bérük képezi a költségkalkuláció 

munkavállalókra vonatkozó részének az alapját. Kollégáink a 

rendezvényszervezői, műszaki, marketinges és a pénzügyi területről 

munkaidőkeretes munkabeosztás szerint dolgoznak a szabadtéri szezonban. 

 

 
 

Az ingatlan üzemeltetési kiadásainak részét képezi a 2,897 millió Ft összköltséggel 

a nézőtéri büfék működtetése: ezek önmagukban nem tudnak nyereséget termelni 

(a ráfordított költség is 2,897 millió Ft), ám a nézői komfortérzet fokozásának 

elengedhetetlen részei. 

 

A produkciós kiadások 2018-ban az összes költség mintegy 62,3%-át tették 

ki. A produkciós kiadások 70%-át az alkotóknak fizetett díjak (előadások 

megvásárlása és a szerzői jogdíjak) adták: 48,197 millió Ft. A produkciós 

költségeknek csak a 30%-át tették ki a bemutatással kapcsolatos költségek: 

reklám, hang- és fénytechnika, jegyértékesítési költségek, szállásdíjak, személyzet 

(egészségügyi mozgóőr, rendezők, rakodók, ügyelők), ásványvíz stb. Ezek az 

arányok várhatóan tovább javulnak majd, amikor lehetőségünk nyílik egy 
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tervezett turisztikai pályázat keretében hang-, fény- és színpadtechnikai 

berendezéseket beszerezni. 

 

Folyamatosan szem előtt tartjuk a gazdaságosság és takarékosság 

szempontjait: egyes szolgáltatásokat közbeszerzés útján választunk ki 

(hangosítás-világosítás, nyomdai anyagok gyártása), másokat több árajánlat 

bekérése után (pl. szállásszolgáltatók); igyekszünk barter ügyletekkel 

csökkenteni a reklámköltségeket; bővítjük a saját munkaerővel, eszközzel 

elvégezhető feladatok körét, továbbá 20 körüli főt foglalkoztatunk a gyakornoki 

és önkéntes programunkban. 

 

2018-ban bevételeink közel 65%-a a jegyeladásból származott (71,872 millió 

Ft); kb. 15%-át tette ki az önkormányzati támogatás (10 millió Ft), a 

reklámbevételek (0,231 millió Ft), a szolgáltatási bevételek (2 millió Ft) és az 

árueladás (2,897 millió Ft) együttes bevétele; 8%-a pedig TAO-támogatás (9 millió 

Ft). A pályázati úton elnyerhető működési támogatás (13 millió Ft) 2018-ban a 

költségek 12%-ára nyújtott fedezetet. 

 

Összességében megfogalmazható, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad színházi 

programozása 2018-ban is gazdasági hasznot hajtott, bevételt generált: 

 

• a központi költségvetésnek (19,4 millió Ft befizetett általános forgalmi adó a 

tényleges jegybevétel után); 

• a helyi önkormányzatnak (280.000 Ft idegenforgalmi adó kb. 700 

vendégéjszaka után, illetve a helyi alvállalkozóink bevételei után általuk fizetett 

helyi iparűzési adó); 

• a szolgáltatásokat nyújtó helyi vállalkozásoknak (büfé beszállítói, 

hangosítók, takarítók stb.) és az azok által alkalmazott munkavállalóknak; 

• illetve a több mint 500 produkciós közreműködő (előadóművészek, 

produkciós és műszaki stábtagok stb.) számára is. 
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A vásárlói hűség megtartására és kialakítására irányuló, az intézményi 

arculatnak megfelelő magas színvonalú szolgáltatásnyújtáson alapuló 

korábbi akcióinkat töretlenül folytatjuk 2018-ban is. A hangsúlyt továbbra is a 

vásárlói és a helyszíni nézői élmény fokozására helyezzük, amely összhangban 

áll a változatos kulturális spektrumot képviselő programkínálat minőségével. 

Hogy a jegyvásárlást emlékezetessé tegyük a nézőink számára, ezért 2018-től 

kezdőden a jegyekhez egy kifejezetten erre a célra gyártott jegytartó-tokot is 

biztosítunk, amely a jegyek megfelelő tárolása mellett a hátoldalon elhelyezett 

hirdetés által alkalmas a kevésbé népszerű előadások promóciójára is. 

 

Az online jegyvásárlási rendszer bevezetését igazolja az online vásárlások a 

jegyeladás teljes mennyiségéhez viszonyított arányának folyamatos növekedése. 

2017-ben a jegyek több mint 45%-át internetes felületen értékesítettük, 2018-

ban ez az arány 60%-ra nőtt. Az online vásárlás tökéletes alkalmat biztosít 

számunkra rögtön már a vásárláskor a néző figyelmébe ajánlani a további 

programjainkat, illetve a hírlevelünkre való feliratkozás lehetőségét. 

 

Az elektronikus alapú beléptető rendszer 2016-os bevezetése óta a vásárlók 

otthon kinyomtatott jegyét vagy akár a mobiltelefonon felmutatott vonalkódot 

gyorsan és egyszerűen ellenőrizni tudjuk, így a nézők beléptetése rugalmasan 

és a mai kor kívánalmainak megfelelve működik. 

 

 
 

Terveink között szerepel az online rögzített hírlevél-feliratkozások számának 

további bővítése, hiszen a kommunikációs csatornák között az egyik legfontosabb 

a közvetlen elérést, személyre szabott üzenetek megfogalmazását, egyedi 

akciókról való tájékoztatást lehetővé tévő hírlevél-rendszer. 2016-ban az adatbázis 

építését újrakezdtük, annak reményében, hogy a korábbitól minőségében jobb 

adatbázist kapunk, amely azokat a feliratkozókat tömöríti, akik aktívan érdeklődnek 

a Nagyerdei Szabadtéri Színpad és annak eseménysorozata iránt. 2017-ben 

haladtunk tovább a megkezdett úton, 2018-ra a hírlevélre feliratkozók száma 

megközelítette a 3.500 főt, a megnyitási ráta 30% feletti, ami jócskán az iparági 
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átlag felett van. Ezen adatok is mutatják, hogy az adatbázisunk aktív feliratkozókból 

áll, akik érdeklődnek a programjaink iránt. 

 

Az elmúlt évadok során a bérletvásárlások száma csökkenő tendenciát mutatott, 

ezért 2018-ban úgy döntöttünk, nem kötjük meg tovább a vásárlók kezét, eltöröljük 

a bérlet kategóriáját, egyúttal egy „early bird” akció keretében megteremtjük 

annak a lehetőségét, hogy egy bizonyos elővásárlási időszakban az elérhető 

valamennyi előadásra kedvezményesen válthassák meg az érdeklődők a 

belépőjegyeiket. A kedvezmény mértéke ugyan valamelyest kisebb volt a korábbi 

években a bérletvásárláskor biztosított árengedménytől, azonban az előadások 

közül mostantól szabadon választhatott a közönség. Az „early bird” akció 

olyannyira beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hogy ezen a rendszeren 

2019-ben sem kívánunk változtatni: egyrészt ösztönzi a közönséget a korábbi 

jegyvásárlásra, másrészt a korai jegyeladásokból következtethetünk az egyes 

darabok várható sikerességére, így a kevésbé népszerű előadásokat támogatni 

tudjuk további marketingeszközökkel. 

 

A közösségi médiában megjelenő fizetett hirdetésekre nagyságrendekkel 

többet költöttünk 2018-ban, mint bármely azt megelőző évben. A költést 2019-ben 

tovább tervezzük növelni, hiszen a Facebook közösségi oldal üzleti modelljében 

bekövetkezett változtatások miatt az organikus elérések jelentősen visszaestek, így 

a fizetett hirdetések szerepe felértékelődött. 

 

Ugyan az online megjelenésekre fordított nagyobb költés miatt a klasszikusabb 

reklámhordozók használata valamelyest háttérbe szorul, azonban a hagyományos 

közterületi felületek közül a citylight plakátok általi megjelenést folytatni 

tervezzük 2019-ben is; a minőség élményének közvetítése, az erős image 

fenntartása miatt ezen reklámhordozók alkalmazását egyelőre elengedhetetlennek 

tartjuk. 

 

 
 

A megszokott közterületi felületek mellett a leglátványosabbnak tartott helyi 

járműreklám-megoldást is előszeretettel alkalmaztuk az elmúlt években. A város 
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legforgalmasabb rögzített pályás útvonalán közlekedő egyik villamos oldalát 2019-

ben is reklámfelületként fogjuk használni, az évadot beharangozó arculatazonos 

fóliázás által. Mivel a villamos a helyi vasútállomástól Debrecen legforgalmasabb 

útszakaszain át egészen a játszóhely otthonául szolgáló Nagyerdőig (majd vissza) 

közlekedik, ezért a helyi utasokon kívül a turisták és az egyéb közlekedési 

megoldást választó potenciális nézők figyelmét is felhívják a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpadra, illetve annak aktuális programkínálatára. 

 

A klasszikusnak számító marketingeszközök közül továbbra is fontosnak tartjuk az 

évadbeharangozó programfüzet megjelentetését. A forma szabta korlátokon 

belül igyekszünk tájékoztatni az ilyen módon információt kereső közönségünket az 

egyes rendezvények részleteiről, de természetesen a teljes körű tájékoztatás 

érdekében – mint minden felületünkön – itt is felhívjuk figyelmüket arra, hogy 

látogassanak el a nagyerdeiszabadteri.hu weboldalunkra. A honlapot 2019-ben a 

jelen kor követelményeinek megfelelő formában megújítjuk, a friss weboldal 

várhatóan a nyár végére készül majd el. A honlap kialakítása során továbbra is azt 

tartjuk szem előtt, hogy a látogató minél egyszerűbben elérje a programokról 

szóló tartalmat, valamint a lehető leggyorsabban az online jegyvásárlási 

felületre tudjon navigálni. 

 

 
 

A fentiek mellett természetesen a helyi médián keresztül is végzünk 

évadbeharangozó tevékenységet, elsősorban fizetett hirdetés, PR-tartalom 

formájában. A legnépszerűbb helyi médiumok (nyomtatott: Hajdú-Bihari Napló, 

Korzó Magazin, Városközpont Magazin; elektronikus: Debrecen Televízió, Rádió 

FM95, Best Fm; online: haon.hu, dehir.hu, civishir.hu) által biztosított lehetőségek 

mellett országos felületeket is használunk, a Fidelio, valamint a Nyári Színházak és 

Várjátékok országosan elérhető kiadványokban, továbbá a szinhaz.hu, illetve 

szinhaz.org online portálokon is hirdetjük az idei kínálatot. A debreceni médiumok 

közül kiemelt szerepet szentelünk az elérési adatok alapján legnépszerűbb, és a 

célközönségünk által is hallgatott Best FM rádiónak. Mivel ezt a frekvenciát 

naponta több tízezren hallgatják, így lehetőséget biztosít számunkra az esetleges 

programváltozásokra vonatkozó hírek gyors és közvetlen továbbítására is. A kitartó 
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együttműködésünknek köszönhetően az első számú helyi nyomtatott 

programmagazinként ismert „Korzó” májusi címlapját az 5. születésnapját ünneplő 

Nagyerdei Szabadtéri Színpad programkínálatának beharangozásának szentelik a 

szerkesztők. 

 

A megjelenések eloszlása jellemzően a márciustól augusztusig tartó 

időszakra koncentrálódik; az ezt megelőző, valamint követő időszakban eseti 

jelleggel kifejezetten image-hirdetéseket tervezünk megjeleníteni. Alacsony 

presztízsű felületeket nem alkalmazunk a kampány során, igyekszünk a 

felületválasztásban is a minőséget és a megbízhatóságot sugallni a közönség 

irányába, ezzel is a magas színvonalú program- és szolgáltatáskínálat érzését 

továbbítani. 

 

A nézőket nem csak előzetesen tájékoztatjuk az egyes programok részleteiről, az 

előadásélmény fokozása végett 2018-tól kezdődően színlapokat is biztosítunk 

a jegyvásárlóknak a helyszínen. A megfelelő tájékoztatás mellett ennek a 

színlapnak a hátoldala szintén egy olyan promóciós felületnek számít, amit az 

esetlegesen kevésbé népszerű előadások nézőkkel való megismertetésére tudunk 

fordítani. 

 

 
 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok színházi előadásira jegyet váltó vásárlók 

évek óta térítésmentesen utazhatnak a belépőjegyük felmutatása ellenében a 

Szabadtéri Színpadra az adott előadás napján. A közösségi közlekedést 

üzemeltető DKV Zrt.-vel közösen ezt a kedvezményt a színházi produkciók 

jegyvásárlói mellett a kertmozi vetítések, valamint a könnyűzenei koncertek 

közönségére is kiterjesztettük 2018-ban, a lehetőséget 2019-ben is biztosítani 

fogjuk a publikumnak. 

 

A fenti programozásbeli, operatív, illetve marketingtevékenységre vonatkozó 

újításaink mellett színházi rendezvénysorozatunk kulturális és turisztikai vonzerejét 

tovább fokozta, hogy a Színpad színházi programjait egész nyáron át idén is 

sokszínű ingyenes és belépőjegyes társművészeti programok (hazai és 
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nemzetközi komoly- és könnyűzenei koncertek, kertmozi, jazzmozi), valamint 

fesztiváljellegű események (Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és 

Nemzetközi  Katonazenekari Fesztivál rendezvényei, Bor- és Jazznapok, 

Debreceni Virágkarnevál) is színesítették, melyek révén azon célunk, hogy a 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok vezető szerepét az észak-alföldi régió 

kulturális térképén tovább erősíthessük. 

 

Bízunk abban, hogy a rendezvénysorozat 2018-ban elért, minden korábbinál 

magasabb, színházi és egyéb rendezvényeinkkel együtt közel 34 000 fős 

látogatói mutatószáma 2019-ben tovább fog emelkedni. 

 

 
 

 

Debrecen, 2019. február 14. 


