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A 2019 nyarán megnyitásának ötéves jubileumát ünneplő 1017 fő 

befogadóképességű, megújult Nagyerdei Szabadtéri Színpad immár 

országos hírű összművészeti programsorozata, a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok a műfaji sokszínűség megtartásának, illetve a legmagasabb hazai 

szakmai minőség biztosításának párhuzamos követelményei jegyében került 

idén is összeállításra. 

A műfajilag széles spektrumot felölelő hagyományos komoly- és könnyűzenei 

kínálat, illetve kertmozi-vetítések mellett a húszelőadásos színházi 

programsorozat 2019-ben 17.054 fős színházi fizetőnéző-számot könyvelhet el. 

Habár ez utóbbi mutatószám a 2018-as évad 18.462 fős rekord-látogatószámához 

képest egy kisebb, 7,5%-os visszaesést mutat, ennek okát a kifejezetten a kulturális 

nívóemelést célzó műfajokat (színmű, opera, balett) képviselő, és ennek 

megfelelően elsősorban rétegközönségeket bevonzó előadás-meghívások a 

korábbiaknál magasabb számában ragadhatjuk meg, melyek a Főnix 

Rendezvényszervező részéről azonban egy tudatos kulturális küldetés részét 

képezik. 

A 2019-ben bemutatott szabadtéri színházi előadásaink 75%-ának nézettsége 

85% fölötti volt. A 85%-nál alacsonyabb nézettséget produkáló, ámde az ország 

élvonalbeli produkcióiként jegyzett, illetve kifejezetten magaskulturális 

NSZJ 2019 – VIDEÓ-ÖSSZEFOGLALÓ 
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értéküknél fogva meghívott előadásaink az alábbi műfajokban mutatkozhattak 

be: 

1) Színmű 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy szabadtéri színházi évadunkat a 

Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes grandiózus Körhinta-

produkciójával nyithattuk meg 2019 májusában, mely Sarkadi Imre novellája 

alapján a Kossuth- és Jászai-díjas Vidnyánszky Attila álomszerű látomásokból 

építkező rendezésében keltette életre Pataki Mari és Bíró Máté a filmvászonról is 

jól ismert, keserédes romantikus történetét. Az állótapssal záruló előadás össz-

nézőszáma 644 fő volt. 

 
Körhinta 

2) Opera 

A debreceni származású, Nádasdy Kálmán-díjas Szabó Máté rendezésében a 

Co-Opera és a Csokonai Színház nagy sikerű Figaro házassága című 

operaprodukciója 2019 augusztusában egyetlen előadás erejéig a Szabadtéri 

Színpad festői környezetébe költözött át. Az előadással – mely egy külön erre 

az alkalomra készült magyar feliratozással került színre – célunk egy, a 

kőszínházitól eltérő közönségréteg figyelmének az opera műfaja felé való 

irányítása volt, a műfaj szélesebb körben való népszerűsítését célozva. A 

produkció vendégjátékára 343 fő néző volt kíváncsi. 

 
Figaro házassága 
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3) Balett 

A Szabadtéri népszerű táncjáték-sorozatát idén a méltán világhírű Győri Balett 

társulata folytatta a Harangozó-díjas Velekei László által koreografált A skarlát 

betű című kétfelvonásos balettjével, mely Nathaniel Hawthorne azonos című, 

klasszikus regényének lenyűgöző táncszínházi adaptációjával az évad egyik 

legkeresettebb magaskulturális programjának bizonyult. Az előadást az 544 

fős közönség mondhatni szűnni nem akaró, álló ovációval üdvözölte. 

 
A skarlát betű 

A helyszíni, illetve utólagos nézői visszajelzéseink is megmutatták, hogy a 

fenti, magaskulturális tartalmakat közvetítő, illetve erkölcsi és 

léleknemesítést is célzó színházi vendégjátékokra – a Margitszigeti Szabadtéri 

Színpad éves programkínálatának műsorpolitikájához hasonlóan – Magyarország 

„második fővárosában” is komoly közönségigény mutatkozik, melynek stratégiai 

folytatása – az éves állami támogatásoknak köszönhetően, továbbá ezen felül, 

szükség szerint, a vendégjátékok közti keresztfinanszírozás logikája mentén is – a 

Főnix Rendezvényszervező számára egy hosszútávú közönségnevelői 

misszióként is értelmezhető. 

Az Észak-Alföld legnagyobb szabadtéri színházának magas szakmai színvonalát 

és töretlenül növekvő népszerűségét megőrzendő színházi programkínálatunkat 

mindemellett 2019-ben is az alábbi műsorszerkesztési irányelvek mentén 

állítottuk össze: 

1) Tartalmas, kőszínházi minőséget képviselő vígjátékok meghívása 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok vígjátéki palettájához 2019-ben is a budapesti 

kínálat legigényesebb produkcióiból válogattunk, melynek keretében a 

Vígszínház (Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, a Kossuth-díjas Benedek Miklós 

és Lukács Sándor főszereplésével), a Thália Színház (Francis Veber: Legyen 

férfi, Monsieur Pignon!, a Jászai-díjas Pindroch Csaba és Szervét Tibor 

főszereplésével; Georges Feydeau: Bolha a fülbe, a Jászai-díjas Gubás Gabi és 

Szervét Tibor főszereplésével), a Madách Színház (Ray Cooney – John Chapman: 

Ne most, drágám!, a Jászai-díjas Szente Vajk és Súgó Csiga-díjas Nagy Sándor 
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főszereplésével), illetve a Játékszín (Peter Quilter: Mennyei hang!, a Kossuth-

díjas Bánsági Ildikó és Gálvölgyi János főszereplésével) produkciói két-két 

előadásban mutatkozhattak be a debreceni nagyérdemű előtt. 

 
Játék a kastélyban 

2) Az ország tartalmi és műszaki értelemben is legkomplexebb zenés színházi 

produkcióinak meghívása 

A klasszikus és kortárs zenés színház továbbra is magas színvonalú, több esetben 

is élőzenekaros produkciók mentén képviseltette magát. A Co-Opera és a 

Csokonai Színház korábban már említett Figaro házassága című opera-

vendégjátéka mellett valamennyi zenés előadásunk 95%-os nézettség fölött 

teljesített (Dés-Grecsó-Geszti: A Pál utcai fiúk – Pannon Várszínház; Kander-

Ebb-Fosse: Chicago – Vörösmarty Színház; Jeanie Linders: Menopauza a 

Jászai-díjas Hernádi Judit és eMeRTon-díjas Szulák Andrea főszereplésével – 

Játékszín; Herman-Fierstein: Az Őrült Nők Ketrece a Jászai-díjas Stohl András 

főszereplésével – Kultúrbrigád-Átrium). 

 
A Pál utcai fiúk 

3) Összművészeti aspektus megjelenése az évadok repertoárjában, a 

legkiválóbb műfaji minőség jegyében 

Lásd a fent említett Körhinta-, Figaro házassága- és A skarlát betű-előadásokat. 
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4) Vidéki vendégtársulatok magas színvonalú előadásai az ország minden 

tájáról 

A vidéki előadó-művészeti intézményekkel való folyamatos kulturális 

hídépítés jegyében, Eger, Kecskemét, Pécs és Szeged városainak korábbi 

években bemutatott debreceni vendégelőadásait követően idén először 

Székesfehérvárról és Győr városából láttunk vendégül két olyan nagyszínpadi 

produkciót, melyek az amerikai kultúra egy-egy megkerülhetetlen klasszikusán 

alapulnak. 

A Győri Balett fentebb már említett A skarlát betű című kétfelvonásos balettje 

mellett az Oscar-díjas filmváltozata mentén is immár örökzöld alkotásnak 

tekinthető, az amerikai sztár- és gengszterkultuszt kaján tükörben ábrázoló, Tony-

díjas Chicago a Harangozó-díjas Horváth Csaba művészszínházi igényességű, 

a hagyományos zenés színrevitelt a fizikai színház elemeivel termékenyen ötvöző 

rendezésében, hatalmas sikerrel került színre a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpadon. Külön öröm volt számunkra arról értesülni, hogy a Vörösmarty 

Színház e tizenöt fős élőzenekarral megszólaltatott produkciója 2019 

szeptemberében a legjobb zenés előadásnak járó 2019. évi Színikritikusok Díját is 

elnyerte. 

 
Chicago 

5) Műsorpolitikai egyensúly megőrzése magyar és külföldi, klasszikus és 

kortárs, illetve prózai és zenés művek bemutatása között: a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékok 2019. évi színházi programsorozata keretében az alábbi 

arányok figyelhetők meg: 

 

Magyar 
szerző/alkotó 

Külföldi 
szerző/alkotó 

Klasszikus 
alapmű 
(1950 
előtti) 

Kortárs 
alapmű 

Prózai Zenés 

7 
előadás 

13 
előadás 

9 
előadás 

11 
előadás 

11 
előadás 

9 
előadás 
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6) Helyi előadó-művészeti műhelyek és értékteremtő produkcióik rendszeres 

bemutatkozásának elősegítése, illetve új önálló, illetve koprodukciós színházi 

bemutatók létrehozása 

A diákéveit Debrecenben töltő Móricz Zsigmond születésének 140 éves 

évfordulójának méltó megünneplése, továbbá a 2014-ben megújult Nagyerdei 

Szabadtéri Színpad fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából a Főnix 

Rendezvényszervező a Csokonai Színházzal karöltve Kocsák Tibor és Miklós Tibor 

egyik legnépszerűbb zenés játéka, a Légy jó mindhalálig című musical 

szimfonikus koncertszínházi változatának magyarországi ősbemutatójára 

vállalkozott. A kétrészes, mindösszesen 160 perces produkció 2019. július 23-án 

és 24-én debütált a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, melynek 

keretében a magyar zenés színházi szakma élvonalbeli alkotóival, illetve a 

debreceni Csokonai Színházzal, a Kodály Filharmonikusokkal, a Lautitia 

Kóruscsaláddal és az Ady Endre Gimnáziummal való szoros és termékeny 

együttműködésben kelt ismét életre Nyilas Misi halhatatlan története. 

 
Légy jó mindhalálig! 

A 2019 júliusában színre került produkció különlegessége, hogy egykori és mai, 

illetve debreceni és budapesti művészei együtt vállalták a közkedvelt darab 

újbóli debreceni tolmácsolását. A Csokonai Színház jól ismert, jeles 

színművészei mellett a Súgó Csiga-díjas Földes Tamás és Náray Erika, a Junior 

Prima-díjas Nagy Dániel Viktor, illetve a Jászai-díjas Nagy Anikó és Varga Klári 

is örömmel mondott igent felkérésünkre. 

A koncertszínházi produkció zenei vezetői és karmesteri feladatait Bókai Zoltán, a 

Pécsi Nemzeti Színház karmestere (egyben a darab új szimfonikus 

hangszerelésének elkészítője); az előadás látványtervezői munkáit számos nagy 

nevű budapesti zenés színházi produkció díszlet- és jelmeztervezője, Kovács 

Yvette Alida, komplex hangtervezői munkáit Ditzmann Tamás, a Madách Színház 

hangtervezője, világítástervezői feladatait pedig Madarász „Madár” János, a 

Madách Színház világítástervezője vállalta. A produkciót Bálint Albin rendezte, aki 

a University of London zenés színháztudomány és menedzsment szakán végzett, 

Londonban több hasonló zenés nagyprodukció létrejöttében működött közre, és 
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szülővárosába 2014-ben visszatérve – e rendezői felkéréssel párhuzamosan – 

2019-ben már ötödik alkalommal állította össze a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

színházi évadának programkínálatát. 

A Debrecenben 28 éve „fogant”, de azóta már külföldi zenés színpadokat is megjárt 

musical a város kulturális öntudatának, énképének is szerves részévé vált, 

melynek időről időre való helyi felújítása és az újabb generációkkal való 

megismertetése annak erkölcsi mondanivalója okán is a helyi identitás 

mindenkori erősítésének egy jelentős kulturális eszközeként definiálható. 

Bár a zenés játékok oratorikus vagy félszcenírozott formában való színrevitele egy-

két kivételtől eltekintve Magyarországon még kevésbé elterjedt gyakorlat, a 

szimfonikus koncertszínházi változatok létrehozása az angolszász kultúrában már 

több évtizedes hagyománnyal bír, mely a londoni Royal Albert Halltól a New York-

i Carnegie Hallig általában mindig az adott darab, vagy a szerzők jubileumaihoz 

kötődő, nagyszabású színház-szakmai vállalkozás. E Magyarországon még 

szakmai különlegességnek számító, mintegy 150 közreműködőt mozgósító, 

ünnepi, élő zenekaros koncertszínházi produkciót a két estén mindösszesen 

1690 fő fizető néző láthatta – köztük a magyar zenés színházi szakma 

véleményformáló szakemberei is –, akik mindkét előadás végén állótapsos 

ovációval üdvözölték a produkció közreműködőinek munkáját. 

Számunkra külön megtiszteltetés volt, hogy a premierelőadást megtekintő Kocsák 

Tibor zeneszerző, Nagy Anikó, a szövegkönyv- és dalszövegíró Miklós Tibor 

jogörököse, továbbá a jogtulajdonos Hartai Zenei Ügynökség ügyvezetője, Hartai 

Adrienne is elismerőleg nyilatkozott az általuk látott előadásról, és a létrejött 

produkció tervezett jövőbeli továbbjátszását illető hozzájárulásukról és maximális 

támogatásukról biztosították a produkció alkotógárdáját. 

 

 

 

 

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG! – VIDEÓ-ÖSSZEFOGLALÓ 

► 

https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
https://youtu.be/bWfTcXztBEE
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A fenti, mindösszesen 20 saját és vendégelőadásra (14 színházi produkció 20 

előadásban) tekintve megfogalmazhatjuk, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

idei színházi programsorozatával célunk ismét egy tartalmas, elgondolkodtató, 

magas műfaji minőséggel bíró, magas- és népszerű, magyar és nemzetközi 

kulturális értékeket egyaránt felvonultató, a szórakoztató összművészeti 

műsorkínálat bemutatása volt. 

Szakmai ambíciónk, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Játékok egy kompromisszumok 

nélküli magas minőséget jelentő kulturális brandként az elkövetkező években 

színházi és egyéb előadó-művészeti programjaival is az igényes nyári 

szórakoztatás észak-alföldi fellegvárának státuszát erősíthesse a debreceni, illetve 

egyre inkább a város- és országhatáron túlról is érkező vendégeink körében is. 

 

 

 

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 2019-ben is folytatódtak, melyek keretében – előzetes 

válogatás alapján – újabb 19 felsőoktatásban tanuló, illetve pályakezdő helyi 

fiatal számára tervezünk biztosítani egész nyáron átívelő tapasztalatszerzési 

lehetőséget szervezői, adminisztratív, ügyfélkapcsolati, illetve színikritikusi 

területeken. Utóbbi programokkal célunk továbbra is az volt, 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 célzott megszólítása mellett a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

2019-ben immár másodízben biztosított térítésmentes színházlátogatási 

lehetőséget biztosítani 100 fő társadalmilag hátrányos helyzetű fiatal számára, 

akik e lehetőség jegyében 2019 júliusában a Győri Balett A skarlát betű című 

előadását tekinthették meg. 
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A Nagyerdei Szabadtéri Játékok legfőbb bevételi forrása a színházi előadások 

jegyértékesítéséből származik. Jegybevétel tekintetében a Szabadtéri 1017 fős 

nézőterén a színházi programok tekintetében 2019-ben 18.340 fő nézővel 

terveztünk (átlagosan 873 fő néző per színházi előadás), melyhez képest az idei 

évad – 86,4%-os kihasználtság mellett – 17.054 fős színházi 

összlátogatószámmal, azaz 853 fős átlagnézőszám mellett teljesített (ennek 

lehetséges okairól még lásd fentebb). 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad 2019. évi üzemeltetésének és színházi 

programozásának nettó 174.104.000 Ft-os összköltsége az alábbi főbb 

csoportokból tevődik össze: 

 

• 17,3% – a munkatársak bérezésére fordított összeg (30,082 millió Ft); 

• 16,9% – az ingatlan üzemeltetési kiadásai (29,384 millió Ft); 

• 65,8% – a produkciós kiadások (114,638 millió Ft). 

 

 

költségsorok terv tény

MUNKABÉREK 25 072 000 25 072 000

BÉREK UTÁNI ADÓK ÉS JÁRULÉKOK 5 010 000 5 010 000

ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉG 100 000 70 000

HELYISÉGBÉRLET 8 491 000 8 471 952

KÖZÜZEMI DÍJ 40 000 24 610

BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉG 600 000 750 000

REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉG 5 000 000 9 420 837

TAKARÍTÁS, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, ROVARIRTÁS 4 230 000 4 540 356

KARBANTARTÁSI DÍJAK 3 300 000 2 330 621

ŐRZÉS-VÉDELEM 5 000 000 5 309 140

ANYAGKÖLTSÉG 200 000 417 583

BÜFÉÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI 3 000 000 5 464 144

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2 700 000 2 700 000

KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉG 100 000 55 500

MŰVÉSZEK, KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK DÍJA 1 634 000 2 175 000

TECHNIKAI ESZKÖZÖK BÉRLETI DÍJA 10 800 000 10 856 100

UTAZÁSI KÖLTSÉG 350 000 0

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI KÖLTSÉG 3 000 000 3 391 640

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉS 150 000 272 850

HATÓSÁGI DÍJAK 50 000 100 650

ÁSVÁNYVÍZ 100 000 225 283

SZÁLLÁSKÖLTSÉG 8 640 000 4 835 751

MŰVÉSZEK TISZTELETDÍJA 62 500 000 58 233 480

DÍSZLET 9 340 000 9 742 000

JELMEZ 5 700 000 5 349 500

SZERZŐI, ALKOTÓI JOGDÍJ 8 997 000 9 285 003

174 104 000 174 104 000
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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 (30 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 (kivéve Bálint Albint, akinél 10 havi 

bér). Kollégáink a rendezvényszervezői, műszaki, marketinges és a pénzügyi 

területről munkaidőkeretes munkabeosztás szerint dolgoznak a szabadtéri 

szezonban. 

 

 
 

Az ingatlan üzemeltetési kiadásainak részét képezi a 5,464 millió Ft összköltséggel 

a nézőtéri büfék működtetése: ezek önmagukban nehezen tudnak nyereséget 

termelni (a büféüzemeltetés bevétele 5,702 millió Ft volt), ám a nézői komfortérzet 

fokozásának elengedhetetlen részei. 

 

A produkciós kiadások 2019-ben az összes költség 2/3-át tették ki. A 

produkciós kiadások 59%-át az alkotóknak fizetett díjak (előadások 

megvásárlása és a szerzői jogdíjak) adták: 67,518 millió Ft. A produkciós 

költségeknek csak a 26,5%-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, amint lehetőségünk nyílik egy 

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 



 
Nagyerdei Szabadtéri Játékok, Debrecen – 25. évad – Szakmai beszámoló 

 

 

11 
 

csökkenteni a reklámköltségeket; bővítjük a saját munkaerővel, eszközzel 

elvégezhető feladatok körét, továbbá 19 főt foglalkoztattunk a gyakornoki és 

önkéntes programunkban. 

 

2019-ben jegybevételeink ugyan növekedtek az előző évhez képest (idén 75,326 

millió Ft, tavaly 71,872 millió Ft), ám a kiadásainknak csak 43%-át fedezte (ellenben 

az előző évi 65%-hoz képest). 

További bevételeink: 46.464.000 Ft önkormányzati támogatás, 612.000 Ft 

reklámbevétel, 5.702.000 Ft árueladás. Ezen kívül az összes bevétel 38,17%-át 

tették ki az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatások: 

21.000.000 Ft (Emtv. szerinti szakmai és működési támogatás), 5.000.000 Ft 

(egyedi előadó-művészeti többlettámogatás), 20.000.000 Ft (előadó-művészeti 

többlettámogatás). 

Összességében megfogalmazható, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad színházi 

programozása 2019-ben is gazdasági hasznot hajtott, bevételt generált: 

 

• a központi költségvetésnek (20,33 millió Ft befizetett általános forgalmi adó 

a tényleges jegybevétel után); 

• a helyi önkormányzatnak (214.400 Ft idegenforgalmi adó 536 

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 mintegy 300 produkciós közreműködő (előadóművészek, 

produkciós és műszaki stábtagok stb.) számára is. 

 

 
 

A vásárlói hűség megtartására és kialakítására irányuló, az intézményi arculatnak 

megfelelő magas színvonalú szolgáltatásnyújtáson alapuló korábbi akcióinkat 

töretlenül folytattuk 2019-ben is. A hangsúlyt továbbra is a vásárlói és a helyszíni 

nézői élmény fokozására helyeztük, amely összehangban áll a változatos kulturális 

spektrumot képviselő programkínálat minőségével. Hogy a személyes 

jegyvásárlást emlékezetessé tegyük a nézőink számára, 2018-től kezdőden a 
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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. Ezt a megoldást 2019-

ben is alkalmaztuk. 

 

Az online jegyvásárlási rendszer bevezetését igazolja az online vásárlások a 

jegyeladás teljes mennyiségéhez viszonyított arányának folyamatosan 

növekedése. 2017-ben a jegyek több mint 45%-át internetes felületen 

értékesítettük, 2019-re ez az arány közel 70%-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. Mára a rendszer teljes stabilitással 

működik, így 2019-ben a korábbiaktól is gyorsabb volt a beléptetés: így 

megvalósult célunk, hogy a közönségünk minél több időt tudjon a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpad területén tölteni, ezáltal is egyre inkább elköteleződjön a 

helyszín által biztosított élmény mellett. 

 

Terveink között szerepelt 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. Haladtunk 

tovább a megkezdett úton, 2019-re a hírlevélre feliratkozók száma meghaladta a 

4000 főt, a megnyitási ráta 25% körüli, ami jócskán az iparági 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 a korábbi 

években a bérletvásárláskor biztosított árengedménytől, azonban az előadások 

közül szabadon választhat a közönség. Az „early bird” akció olyannyira beváltotta 

a hozzá fűzött reményeket, hogy ezen a rendszeren 2019-ben sem 
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változtattunk: egyrészt ösztönzi a közönséget a korábbi jegyvásárlásra, 

másrészt a korai jegyeladásokból következtethettünk az egyes darabok várható 

sikerességére, így a kevésbé népszerű előadásokat támogatni tudtuk további 

marketingeszközökkel. 

 

A közösségi médiában megjelenő fizetett hirdetésekre nagyságrendekkel 

többet költöttünk 2019-ben, mint az azt megelőző években. A Facebook 

közösségi oldal üzleti modelljében bekövetkezett változtatások miatt az organikus 

elérések jelentősen visszaestek, így a fizetett hirdetések szerepe felértékelődött, 

továbbá azt tapasztaltuk, hogy ezen a felületen érhetjük el leghatékonyabban a 

közönségünk online jegyet vásárló (tehát több, mint 2/3) részét. A Facebook 

mellett Instagram oldalunkat is elkezdtük kiépíteni, amit azért tartunk fontosnak, 

mert így a fiatalabb korosztályt is el tudjuk érni.  

 

Ugyan az online megjelenésekre fordított nagyobb költés miatt a klasszikusabb 

reklámhordozók használata valamelyest háttérbe szorult, azonban a 

hagyományos közterületi felületek közül a citylight plakátok általi 

megjelenést 2019-ben is alkalmaztuk; 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 

legforgalmasabb rögzített pályás útvonalán közlekedő egyik villamos oldalait 

2019-ben is reklámfelületként használtuk, 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. 
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A klasszikusnak számító marketingeszközök közül továbbra is fontosnak tartottuk 

az évadbeharangozó programfüzet megjelentetését. A forma szabta korlátokon 

belül igyekeztünk tájékoztatni az ilyen módon információt kereső közönségünket az 

egyes rendezvények részleteiről, de természetesen a teljeskörű tájékoztatás 

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

látogassanak el a nagyerdeiszabadteri.hu weboldalunkra.  

 

A fentiek mellett természetesen a helyi médián keresztül is végeztünk 

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 használtunk 2019-ben is: a Fidelio, valamint a Nyári 

Színházak és Várjátékok országosan elérhető kiadványokban is hirdettük a 

kínálatunkat.  

A debreceni médiumok közül kiemelt szerepet szenteltünk 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 együttműködésünknek köszönhetően az első számú helyi 

nyomtatott programmagazinként ismert „Korzó” májusi címlapját az 5. 

születésnapját ünneplő Nagyerdei Szabadtéri Színpad programkínálatának 

beharangozásának szentelték a szerkesztők. 

 

A megjelenések eloszlása ezúttal is jellemzően a márciustól augusztusig 

tartó időszakra koncentrálódott; az ezt megelőző, valamint követő időszakban 

eseti jelleggel kifejezetten image-hirdetéseket jelentettünk meg. Alacsony 

presztízsű felületeket nem alkalmaztunk a kampány során, igyekeztünk a 

felületválasztásban is a minőséget és a megbízhatóságot sugallani a közönség 

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

továbbítani. 

 

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

előadásélmény fokozása végett 2019-ben is biztosítottunk színlapokat 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 előadásaira jegyet váltó vásárlók évek 

óta térítésmentesen utazhatnak a belépőjegyük felmutatása ellenében a 

Szabadtéri Színpadra az adott előadás napján a debreceni közösségi közlekedést 
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működtető DKV 1-es villamosvonalán. A DKV és a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

együttműködése 2019-ben új szintre lépett: a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

színházi előadásaira és koncertjeire váltott belépőjeggyel rendelkezők 

térítésmentesen utazhattak Debrecen valamennyi menetrendszerű villamos-, 

busz-, trolibusz vonalán, az adott előadás kezdete előtt 2 órával kezdődően 

az előadás napján üzemzárásig. Az előadásra való eljutás megkönnyítése 

érdekében a megjelölt intervallumban több járatot is igénybe vehettek a nézők, a 

térítésmentes utazás tehát átszállás esetén is biztosított volt. Ez egy olyan kényelmi 

szolgáltatás, amely egyrészt serkentőleg hathat a jegyértékesítésre, másrészt 

tovább fokozhatja az előadáshoz és a Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódó pozitív 

élményeket. 

 

 

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 

nemzetközi komoly- és könnyűzenei koncertek, kertmozi, jazzmozi), valamint 

fesztiváljellegű események (Debrecziner Gourmet Fesztivál, Bor- és Jazznapok, 

Debreceni Virágkarnevál) színesítették, melyek révén a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok vezető szerepét az észak-alföldi régió kulturális térképén tovább 

erősíthettük. 

 

Bízunk abban, hogy a rendezvénysorozat 2019-ben elért, színházi és egyéb 

rendezvényeinkkel együtt 29.483 fős látogatói mutatószáma 2020-ban tovább 

fog emelkedni. 

 

 
 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2019. évi színházi programsorozatának 

előadásai a következők voltak: 
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2019. május 29. (esőnap: 30.) 

NEMZETI SZÍNHÁZ | Sarkadi-Fábri-Nádasy-Vincze: KÖRHINTA 

színmű egy részben 

 

2019. június 2. (esőnap: 3.) 

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ | Kander-Ebb-Fosse: CHICAGO 

musical két részben 

 

2019. június 5. (esőnap: 6.) 

JÁTÉKSZÍN | Jeanie Linders: MENOPAUZA 

musical két részben 

 

2019. június 12. (esőnap: 13.) 

VÍGSZÍNHÁZ | Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN 

anekdota két részben 
 

2019. június 16. és 17. (esőnap: 18.) 

THÁLIA SZÍNHÁZ | Francis Veber: LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON! 

vígjáték két részben 
 

2019. június 19. és 20. (esőnap: 21.) 

MADÁCH SZÍNHÁZ | Ray Cooney – John Chapman: NE MOST, DRÁGÁM! 

bohózat két részben 
 

2019. június 23. és 24. (esőnap: 25.) 

THÁLIA SZÍNHÁZ | Georges Feydeau: BOLHA A FÜLBE 

bohózat három felvonásban 
 

2019. július 3. (esőnap: 4.) 

GYŐRI BALETT | A SKARLÁT BETŰ 

balett két felvonásban 
 

2019. július 8. és 9. (esőnap: 10.) 

JÁTÉKSZÍN | Peter Quilter: MENNYEI HANG! 

vígjáték két részben 
 

2019. július 13. és 14. (esőnap: 15.) 

KULTÚRBRIGÁD – ÁTRIUM | Herman-Fierstein: AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE 

musical két részben 
 

2019. július 23. és 24. (esőnap: 25.) 

NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK – CSOKONAI SZÍNHÁZ | Kocsák-

Miklós: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG! 

szimfonikus koncertszínház két részben – ősbemutató 
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2019. július 29. (esőnap: 30.) 

PANNON VÁRSZÍNHÁZ | Dés-Grecsó-Geszti: A PÁL UTCAI FIÚK 

zenés játék két részben 
 

2019. augusztus 8. (esőhelyszín: Kölcsey Központ Nagyterem) 

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT | MINTHA ELVÁGTÁK VOL 

kabaré egy részben 
 

2019. augusztus 12. (esőnap: 13.) 

CO-OPERA – CSOKONAI SZÍNHÁZ | Mozart-Da Ponte: FIGARO HÁZASSÁGA 

vígopera négy felvonásban, két részben, magyar nyelven 

 


