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„Ahol újra egymásra találunk” – ez utóbbi szlogent a debreceni Nagyerdei 

Szabadtéri Játékok szervezői a 2020 nyarán bemutatásra került 

összművészeti programsorozat beharangozásához nem véletlenül 

választották, hiszen a 2020-as nyári évad egy korábban ismeretlen tényező, a 

tavaszi időszakban Magyarországon is megkezdődött koronavírus-járvány okozta 

nehézségekkel – egyes előzetesen tervezett szabadtéri programok pótlást igénylő 

kiesésével, vagy azok időbeli halasztásával és a kapcsolódó jegyértékesítési 

időszakok szükségszerű újratervezésével, továbbá legfőképpen a jegyvásárlói 

kedv tapintható mértékű csökkenésével – oly módon kellett megküzdenie, hogy ha 

módosított formában is, de 2020-ban is lehetővé tegye egyrészt a helyi és az 

ország minden tájáról érkező előadó-művészeti szervezetek, illetve az észak-alföldi 

régió színházszerető lakosságának kölcsönös, egymást erősítő szellemi és fizikai 

egymásra találását is. 

 

A szabadtéri színházi intézmények terepe a nyár folyamán – a beltérben való 

gyülekezés, találkozás problematikussá válásából eredően – idén Debrecenben is 

nagyban felértékelődött, és a Nagyerdei Szabadtéri Játékok szervezői – a 

fenntartó önkormányzattal való egyetértésben – egyik elsődleges célul a 

tavasszal megannyi fellépési lehetőségtől megfosztott helyi előadó-

művészeti intézmények és képző szervezetek Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 

való nyilvános megmutatkozásának nyári lehetőségét tűzték ki. 

 

NSZJ 2020 – VIDEÓ-ÖSSZEFOGLALÓ 

► 
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A padlás 

A debreceni Apolló mozi kertmozi formájában való kitelepülésétől a helyi zene- 

és táncművészeti szervezetek (Kodály Filharmónia, Debrecen Helyőrségi 

Zenekar, Debreceni Majorette Együttes, Valcer Táncstúdió) koncertjeinek és 

jubileumi gálaműsorainak megtartásán át a két debreceni kőszínházi társulat, a 

Csokonai Színház és Vojtina Bábszínház előadásainak vendégjátékaiig a 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok saját színházi programsorozata mellett idén 

befogadó-jelleggel számos egyéb helyi rendezvénynek is átmeneti otthont 

biztosított; egyúttal a karantén okozta fizikai izoláltságból egyfajta kitörést, illetve 

újbóli emberi-szakmai találkozásokat is lehetővé téve. A küldetését ekképp 

részben a másoknak való szabad teret engedés jegyében is újrafogalmazó 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok – a 2020. évi Campus Fesztivál és számos más 

debreceni nyári nagyrendezvény elmaradása okán is – a helyi társadalom 

egymásra találásának, illetve összetartozásának egyetlen, szinte szimbolikus 

erejű összművészeti rendezvénysorozatává vált, mely programjainak aprólékos 

újratervezése nyomán végül a 2020. évi szakmai és működési tervében 

megfogalmazott kulturális küldetését és tervszámait nem csak sikerrel teljesítette, 

hanem azokat egyes mutatók tekintetében felül is múlta. 

 

 
A libapásztorlány 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2020 márciusa és májusa között leállni 

kényszerülő szervezési, szerződési és jegyértékesítési folyamatai a 

magyarországi színházak 2020 júniusa derekán való újranyitási hulláma mentén 
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tudtak csak újabb lendületet nyerni. Míg június 4-étől a zöldbe vágyókat az Apolló 

mozi klasszikus és kortárs filmes alkotások bőséges tárházával huszonhat 

estén át várta a Szabadtéri Színpadon, addig az előzetesen leegyeztetett 

szabadtéri színházi évad – az időpontok sikeres újraegyeztetését követően – 

végül közel másfél hónapos csúszással, 2020. július közepétől 2020 

szeptember végéig tudott megvalósulni. 

 

1) A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 2020. ÉVI TÁNCSZÍNHÁZI 

PROGRAMKÍNÁLATA 

 

A Szabadtéri 2020-as évadát egy helyi jelentőségű kettős évforduló 

megünneplése fémjelezte: egyrészt Debrecen első és egyetlen állandó, épített 

szabadtéri színpada, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad kereken 70 évvel ezelőtt, 

1950 júniusában nyitotta meg először kapuit Kodály Zoltán Székelyfonó című 

daljátékával, mely egyben az ugyanazon év tavaszán frissen megalakult – és idén 

fennállásának ugyancsak 70 éves jubileumát ünneplő –, Megyei Prima-díjas 

Debreceni Népi Együttes számára is az akkori debreceniek irányába az egyik 

legelső – mai szóval élve „táncszínházi” –  bemutatkozási lehetőségét biztosította. 

A Színpad 1950. június 10-ei, Kodály Zoltán által személyesen is megtisztelt 

avatóünnepségén a Székelyfonó-előadásra – a trianoni békeszerződés 

aláírásának akkor szinte napra pontosan 30. évfordulóján – utólag mint a 

földrajzilag visszavonhatatlanul darabjaira hullott nemzeti egység szellemi 

újraegyesítésének egy fontos korabeli helyi kísérleteként tekinthetünk. 

 

2020-ban, azaz a fenti avatóünnepség után 70 évvel később – a trianoni 

békeszerződés aláírásának immár 100. évfordulóján – a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok e kettős, 70. és 100. évforduló jegyében egy táncszínházi 

ősbemutatónak is otthont biztosított, mely a fent említett Debreceni Népi 

Együttes kiemelt közreműködésével valósult meg.. 

 

 
Együtt 100 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok eddigi legnagyobb létszámú 

táncprodukciójában, az Együtt 100 című ünnepi tánc-pannóban Debrecen két 
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vezető népi együttese Magyarország és a tőle kereken 100 éve elszakított 

történelmi térségek kulturális és lélekbeli egyesítésére tett közös kísérletet: a 

fennállásuknak együtt épp kereken 100 éves évfordulóját is ünneplő Debreceni 

Népi Együttes és Főnix Táncegyüttes egy lélegzetelállító háromdimenziós 

falifestmény formájában, mintegy kétszáz tehetséges fiatal táncos 

közreműködésével nézőit egy valódi időutazásra invitálta, melyben a 19. és 20. 

század fordulójának apáról fiúra szálló háborús anekdotái, korabeli versei, irodalmi 

töredékei és egykori katonanótái a honi és határon túli térségek autentikus 

néptáncainak és gyermekjáték-hagyományainak színes forgatagában elevenedtek 

meg. E látványos, kárpát-medencei viseletekben gazdag „folklórpassió” 

bemutatásával egy közös belső zarándokútra indulhattunk egy letűnt kor 

nyomában, mely kulturális értékeinek megőrzése és generációkról generációkra 

való áthagyományozása nem csak mindenkori kötelességünk, hanem örömteli, 

felszabadító közösségi élményünk is kell maradjon. 

 

 
Anna Karenina 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok táncszínházi ősbemutatója mellett a 

táncszerető debreceni közönség 2020-ban az idén fennállásának 40. 

évfordulóját ünneplő Győri Balett társulatát legújabb egész estés 

táncprodukciójával láthatta viszont a cívisvárosban, melyben Tolsztoj halhatatlan 

regény-klasszikusa, az Anna Karenina egy lenyűgöző drámaiságú táncszínházi 

adaptáció formájában elevenedett meg a Harangozó- és Seregi-díjas Velekei 

László lélegzetelállító koreográfiájával, illetve rendezésében. Utóbbi, állótapssal 

fogadott előadással – és a világhírű győri tánctársulat e vadonatúj produkció 

keretében való újbóli meghívásával – elsődleges szándékunk a Szabadtéri 

táncműfajok iránt elkötelezett közönségének további tudatos bővítésében, 

továbbá a balett mint magaskulturális előadó-művészeti műfaj 

népszerűsítésében állt, nem csupán a helyi magyar, hanem – a nyári külföldi 

turizmus szempontjait is figyelembe véve – a Debrecenben élő, illetve itt 

vendégeskedő idegen ajkú közönség körében is. 
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2) A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 2020. ÉVI ZENÉS SZÍNHÁZI 

PROGRAMKÍNÁLATA 

 

A Szabadtéri Színpad július első felében a kertmozi és a színházi évad közé 

beékelődő, időszerű színpadfelújítását követően a színházi évad 2020. július 19-

én a countryzene nyolcszoros Grammy-díjas királynőjeként is emlegetett Dolly 

Parton 9-től 5-ig című amerikai musicaljének vendégjátékával indult el, mely 

darab a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nagy sikerű előadásában, a Junior 

Prima-díjas Gubik Petra főszereplésével és a Jászai-díjas Szente Vajk 

rendezésében az évad méltó, „szélesvásznú” nyitányaként debütált Debrecenben. 

 

Meghívott vidéki vendégtársulataink idei sorát a veszprémi Pannon Várszínház 

musicalműhelyének egy újabb tehetséges előadása folytatta, akik – A Pál utcai 

fiúk 2018-as és 2019-es nagy sikerű debreceni vendégjátékait követően – ezúttal 

a hippikorszak legendás passiójátékaként is emlegetett amerikai rockmusical, a 

Hair egy új szövegkönyv-változat és dalszövegfordítások mentén, illetve egy 

tízfős élőzenekarral megálmodott, lendületes új produkciójával léptek ismét a 

Nagyerdei Szabadtéri deszkáira. A Debrecenben immár harmadik alkalommal 

vendégeskedő dunántúli társulat művészeti vezetője, Vándorfi László által 

rendezett, rendhagyó elemeket is bátran felvonultató produkció egy különleges 

szellemi kalandokra csábító estével lepte meg a debreceni nagyérdeműt, melynek 

érdekes aktualitását jelentette, hogy Galt MacDermot legendás dalai a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpadon épp az Oscar-díjas filmváltozat magyarországi 

bemutatásának 40 éves évfordulóján csendülhettek fel. 

 

 
Liliomfi 

Az idei évad egyik legszínvonalasabb zenés színházi csemegéjének bizonyult a 

Madách Színház Liliomfi című romantikus zenés komédiája, mely Szigligeti Ede 

1849-ben született fergeteges vígjátékának Bolba Tamás és Szente Vajk a 21. 

század színházi nézőjének pulzusára rendkívül ötletdúsan hangolt zenés 

adaptációjával két estén át nyújtott kiemelkedő színvonalú élőzenekaros zenés 

színházi élményt a debreceni közönség számára. E Túri Lajos Péter 

vérpezsdítő koreográfiáival és Szente Vajk óramű-pontosságot megkövetelő 
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rendezésében bemutatott produkcióban Nagy Sándor és a Jászai-díjas 

Szerednyey Béla főszereplése mellett külön öröm volt számunkra, hogy két 

előadás erejéig a Madách társulatának két debreceni származású színművészét, 

Magyar Attilát és Jenes Kittit is ismét a Nagyerdei Szabadtéri deszkáin 

üdvözölhettük.  

A zenés színházi kínálat méltó záróköveként a Játékszín 2019-ben 

Debrecenben nagy sikerrel bemutatott Menopauza című előadása volt látható 

újabb két teltházas este erejéig a Jászai-díjas Hernádi Judit és az eMeRTon-

díjas Szulák Andrea főszereplésével, mely a kitűnő össztársulati munkának 

köszönhetően minden bizonnyal idén is felejthetetlen előadásélményekkel 

ajándékozta meg a debreceni nagyérdeműt. 

 

3) A NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 2020. ÉVI PRÓZAI SZÍNHÁZI 

PROGRAMKÍNÁLATA 

 

 
Legénybúcsú 

Prózai színházi válogatásunk keretében az idén 115 éve elhunyt Rejtő Jenő 

művészete előtt is tisztelgett a szerző Herkules bonbon című klasszikus, 1940-

ben született bohózata alapján a Jászai-díjas szerző-színész-rendező, Szente 

Vajk által 2019-ben írt Legénybúcsú című új magyar vígjáték, mely a szerző 

rendezésében, valamint a Játékszín kiváló szereposztásában – köztük ugyancsak 

a szerző, továbbá a Soós Imre-díjas Nagy Sándor és a Jászai-díjas Szerednyey 

Béla főszereplésével – a Szabadtéri nézőinek két teltházas estén nyújtott felhőtlen 

kikapcsolódást a debreceni Nagyerdő fái alatt. 
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Páratlan páros 

Utóbbi produkció mellett a Madách Színház (Ray Cooney: Páratlan páros 1., a 

Jászai-díjas Cseke Péter és Szerednyey Béla főszereplésével) és az Orlai 

Produkciós Iroda (Abe Burrows: Kaktuszvirág, a Junior Prima-díjas Ötvös 

András és Kovács Patrícia főszereplésével) gazdagították még a szabadtéri 

színházi évad prózai színházi repertoárját. 
 

 
Hogy szeret a másik 

Bár egyes együttműködések esetében logisztikai okok miatt sajnos már nem volt 

mód kölcsönösen is alkalmas új vendégjáték-időpontok egyeztetésére (az eredeti 

műsortervből ekképp kieső produkciók: Csíksomlyói passió – Nemzeti Színház 

és Magyar Nemzeti Táncegyüttes; Egy csók és más semmi – Thália Színház, 

Tüskevár – Csiky Gergely Színház Kaposvár, illetve a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok 2019. évi saját bemutatója, a Légy jó mindhalálig! szimfonikus 

koncertszínházi változatának felújítása), addig utóbbi produkciós kieséseket az 

Orlai Produkciós Irodával egy közös színházi bemutató, a Hogy szeret a másik 

című Alan Ayckbourn-vígjáték premierje; Stefan Vögel Egy apró kérés című 

színműve – ugyancsak az Orlai Produkciós Iroda szervezésében – a Jászai-díjas 

Szávai Viktória és Debreczeny Csaba főszereplésével; továbbá a Csokonai 

Színházzal és a Vojtina Bábszínházzal közösen egy-egy, összesen hat 

bérletszünetes előadást felölelő vendégjáték-széria formájában sikerült 

pótolnunk (Presser-Sztevanovity-Horváth: A padlás – Csokonai Színház; Nagy 

Orsolya: A Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete és Kolozsi Angéla: 

A libapásztorlány – Vojtina Bábszínház). 
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Egy apró kérés 

A színházi programozás tekintetében – a fent jelzett nehézségek ellenére – a 

szervezők számára a szakmai követelmények között első helyen változatlanul a 

lehető legmagasabb színházszakmai színvonal, a lehető legszínesebb műfaji 

paletta (a 2020-as évadban előadásokat az alábbi műfajokban tekinthettek meg az 

érdeklődők: vígjáték, bohózat, kabaré, bábjáték, mesejáték, zenés játék, 

musical, néptáncjáték, illetve balett), a helyszín adottságaihoz leginkább illő 

produkciók megszólítása, valamint a lehető legszélesebb színházszerető 

közönségréteg megszólítása, elérése szerepelt. 

 

 
 

A fenti, mindösszesen 23 saját és vendégelőadásra (16 színházi produkció 23 

előadásban, köztük 1 ősbemutató és 1 koprodukciós bemutató) tekintve 

megfogalmazhatjuk, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Játékok idei színházi 

programsorozatával célunk ismét egy tartalmas, elgondolkodtató, kiemelkedő 

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

kulturális értékeket egyaránt felvonultató, igényesen szórakoztató 

összművészeti előadásrepertoár összeállítása volt az észak-alföldi régió lakosai, 

illetve vendégei számára. 

Bár az idei évad átlagnézőszáma sajnos minden korábbinál alacsonyabb szintre 

esett vissza (591 fő per előadás), az évad nézőszáma szerencsére még a 

koronavírus-járvány ellenére is visszaigazolta a szabadtéri színház iránti helyi 

igényt és elkötelezettséget: 13.591 néző volt kíváncsi színházi előadásainkra. 
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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. 

Bízunk abban, hogy e sokszínű idei színházi programsorozat keretében a 

szabadtéri szórakoztatás idén 70. évébe lépő debreceni hagyománya előtt – 

a kötelezően bevezetett járványügyi intézkedések ellenére – méltó módon 

tiszteleghettünk. 

 

 

 
 

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 2020-ban is folytatódtak, melyek keretében – előzetes 

válogatás alapján – újabb 23 felsőoktatásban tanuló, illetve pályakezdő helyi 

fiatal számára biztosítottunk egész nyáron átívelő tapasztalatszerzési 

lehetőséget szervezői, adminisztratív, ügyfélkapcsolati, illetve marketing 

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 

2020-ban immár harmadízben biztosított térítésmentes színházlátogatási 

lehetőséget 100 fő társadalmilag hátrányos helyzetű néző számára, akik e 

lehetőség jegyében 2020 júliusában a Móricz Zsigmond Színház 9-től 5-ig című 

előadását, valamint 2020 augusztusában a Madách Színház Liliomfi című 

zenés komédiáját tekinthették meg. 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok legfőbb bevételi forrása a színházi előadások 

jegyértékesítéséből származik. Jegybevétel tekintetében a Szabadtéri 1017 fős 
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nézőterén a színházi programok tekintetében 2020-ra év elején még  17.384 fő 

nézővel és 75 millió Ft-os jegybevétellel terveztünk (átlagosan 869 fő néző per 

színházi előadás), a május végi újratervezéskor már csak 40 millió Ft jegybevétel 

elérésében reménykedtünk, melyhez képest az idei évad 58 %-os 

kihasználtsággal, 13.591 fős színházi összlátogatószámmal, 591 fős 

átlagnézőszám mellett teljesített és 57.314.324 Ft nettó jegybevételt hozott. 

 

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad 2020. évi üzemeltetésének és színházi 

programozásának nettó 172.989.000 Ft-os összköltsége az alábbi főbb 

csoportokból tevődik össze: 

 

• 40,7% – a munkatársak bérezésére fordított összeg (70,373 millió Ft); 

• 16,4% – az ingatlan üzemeltetési kiadásai (28,389 millió Ft); 

• 42,9% – a produkciós kiadások (74,227 millió Ft). 

 

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 fenntartását: 2020-ban 70 fő. A világjárvány és a megfékezése 

érdekében hozott intézkedések következtében a Kölcsey Központ és az Apolló 

Mozi március 17. - június 19. között zárva volt és november 11. óta ismét zárva 

van; rendezvényeink, fesztiváljaink elmaradtak (Debreceni Tavaszi Fesztivál, 

Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál, Debrecziner Gourmet 

Fesztivál, Debreceni Bor- és Jazznapok, Debreceni Őszi Fesztivál, Debreceni 

Advent). A nyári időszakban a Nagyerdei Szabadtéri Játékok és a Debreceni 

Virágkarnevál másképp rendezvényeink előkészítése és lebonyolítása tudott 

munkát biztosítani a dolgozóknak. Így a társaság alkalmazásában álló 

munkavállalók a tervezetthez képest jóval nagyobb része (58 fő) látott el 

feladatokat a Nagyerdei Szabadtéri Színpad programozásában, ezért az ő 

esetükben háromhavi 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 dolgoztak a szabadtéri szezonban. 

 

Az ingatlan üzemeltetési kiadásainak részét képezi a 2,4 millió Ft összköltséggel a 

nézőtéri büfék működtetése: a nézői komfortérzet fokozásának 

elengedhetetlen részei. A büfék önmagukban nehezen tudnak nyereséget 

termelni, 2020-ban ez mégis megtörtént (a büféüzemeltetés bevétele 3,3 millió Ft 

volt): a kiszolgáló személyzetet ugyanis nem bérelt munkaerő, hanem a társaság 

saját dolgozói biztosították. 
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A produkciók bemutatásával kapcsolatos összes kiadás (74,227 millió Ft) 59%-át 

az alkotóknak fizetett díjak (előadások megvásárlása és a szerzői jogdíjak) adták: 

43,83 millió Ft. A produkciós bemutatásával kapcsolatos költségeknek 41%-át, 

30,397 millió Ft-ot fordítottunk reklámra, hang- és fénytechnikára, jegyértékesítési 

költségekre, szállásdíjakra, személyzetre (egészségügyi mozgóőr, rendezők, 

rakodók, ügyelők), ásványvízre stb.  

 

Folyamatosan szem előtt tartottuk a gazdaságosság és takarékosság 

szempontjait: egyes szolgáltatásokat közbeszerzés útján választottunk ki 

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

bekérése után (pl. szállásszolgáltatók); igyekeztünk barter ügyletekkel 

csökkenteni a reklámköltségeket; bővítettük a saját munkaerővel, eszközzel 

TERV TÉNY

ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

BÉRLETI DÍJ 8 760 000 9 351 300

havi 730.000 Ft + 27 % Áfa, azaz évinettó 8.760.000 Ft lenne, 

de a II. negyedévben (április, május, június) nem voltak kapcsolódó adóköteles 

bevételeink, ezért ekkor nem tudtuk az Áfa-t visszaigényelni, ezért három havi 

számlánknál 927.100 Ft a költség

KÖZÜZEMI DÍJAK (ÁRAM, GÁZ, VÍZ, 

CSATORNA , HULLADÉK, STB.) 280 000 33 000 vízdíjak

BIZTOSÍTÁS 900 000 750 000 esőbiztosítás

TAKARÍTÁS 1 870 000 2 696 712

1.720.000 : júl. - aug. - szept. - nézőtér, mosdók, színpad, öltözők takarítása;    

600.000: júl. - aug. - szept. - fűnyírás, gaztalanítás; 60.162: szemétszállítás;     

43.750: darázs- és kártevőirtás; 272.800: takarító ügyelet

KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT 60 000 63 640

700: tűzoltó készülékek vizsg.

30.000: szabványossági vizsg.

16.940: vízminta vizsg. 

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG 3 926 000 3 446 713

1.444.824: műszaki üzemeltetés - januárban és februárban havi  176.112 Ft, márc.-

jún. között szüneteltetve, júliustól havi 182.100 Ft

1.881.889: egyéb javítás, karbantartás (kilincs, pénztárgépek felülvizsg., 

színpadfelújítás, kamerák javítása

   120.000: téliesítés (2A+2T Kft.)

BIZTONSÁGTECHNIKA, VÉDELEM 5 110 000 4 658 300 jún. 4. - szet. 17. közti őrzés

EGYÉB HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGEK 7 245 000 7 389 257

 452.927: műszaki, fenntartási és segédanyagok; 12.700: szállítási és 

fuvarköltségek; 33.120: egyéb távközlési költség (online pénztárgépek 

működtetéséhez); 157.780: egyéb anyagjellegű szolg. (információs tábla, 

hulladékgyűjtő, ...); 51.308: vízadagoló bérleti díja; 130.000: hatósági díjak;    

4.142.000: ÉCS; 2.409.422: büféüzemeltetés költsége

BANKI SZOLGÁLTATÁSOK 200 000 16 070

KOMMUNIKÁCIÓ (TELEFON, INTERNET, STB.) 200 000 32 715

IRODAI KÖLTSÉGEK 180 000 41 863 irodaszer, színes nyomtatás 

PR (HIRDETÉS, TERVEZÉS, NYOMDA, HONLAP, 

STB.) 8 000 000 6 885 000

MUNKABÉREK 54 621 000 60 781 455

MUNKABÉREK UTÁNI JÁRULÉKOK 8 603 000 9 471 711

SZEMÉLYES TELJESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 280 000 120 000 ügyelő

UTAZÁS, SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÁS 11 740 000 3 933 362 3.892.187: szállásköltség ,  19.369: üzemanyag,  21.806: szállítási költség

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 3 280 000 3 146 412

2.800.374: jegyértékesítési költségek

   286.038: meteorológiai előrejelzés

     60.000: önkéntesek eü. vizsg. díja  

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

SZEMÉLYES TELJESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

VÁLLALKOZÁSI DÍJAK 48 064 000 37 265 483

EGYÉB PRODUKCIÓS KIADÁSOK 9 670 000 22 906 007

7.226.000: hangtechnikai szolgáltatás; 4.335.457: eszközbérlet; 6.565.059: jogdíj;    

664.900: egészségügyi biztosítás; 33.600: pakolók; 81.415: egyéb anyag; 1.518.499: 

ÉCS; 5.039: virágdekor; 489.480: DKV ingyenes utazás; 300.000: előadásfelvételek 

készíttetése; 23.987: belföldi kiküldetések; 4.000: napidíjak; 155.092: előkészületi 

költségek; 521.000: rendezők; 606.101: reprezentáció; 21.806: taxi; 144.436: 

filmkölcsöndíj; 298.995: csoportos étkeztetés; 90.000: megbízási díjak; 100.835: 

szja; 117.784: szocho; 397: szakképzési hj.; 336: kerekítési különbözet

KIADÁSOK ÖSSZESEN 172 989 000 172 989 000
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elvégezhető feladatok körét, továbbá 19 főt foglalkoztattunk a gyakornoki és 

önkéntes programunkban. 

 

2020-ban jegybevételeink jelentősen csökkentek az előző évhez képest: a 2019-

es 75,326 millió Ft-ról 57,314 millió Ft-ra, ezzel az összbevétel 33 %-át tette ki. 

A költségek 15,6 %-ra nyújtott fedezetet az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

kapott 27.000.000 Ft Emtv. szerinti szakmai és működési támogatás. 

Árueladásból 3.259.815 Ft, reklámbevételből pedig 404.000 Ft származott. 

A 71,989 millió Ft-ra tervezett önkormányzati támogatás a fent részletezett okok 

miatt 85,011 millió Ft-ra emelkedett (ez az összeg nyújtott fedezetet a munkatársak 

bérére, a fizetendő bérjárulékokra, illetve a Nagyerdei Szabadtéri Színpad bérleti 

díjára). 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által előadó-művészeti többlettámogatás 

címen megítélt 30 millió Ft összegű tematikus egyedi támogatás („Nagyerdei 

Szabadtéri Színpad működést kiegészítő támogatása” (EMT-TE-A-B-20-0307) 

felhasználási határideje 2021 június 30-ig tart. A támogatást teljes összegben a 

2021. évi szabadtéri évadunkhoz tervezzük felhasználni. 

 

Összességében megfogalmazható, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad színházi 

programozása 2020-ban is gazdasági hasznot hajtott, bevételt generált: 

• a központi költségvetésnek (15,44 millió Ft befizetett általános forgalmi adó 

a tényleges jegybevétel után); 

• 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; 

• hozzájárult ahhoz, hogy a társaságunk munkavállalói megtarthassák 

munkahelyeiket. 

 

 
 

A vásárlói hűség megtartására és kialakítására irányuló, az intézményi arculatnak 

megfelelő magas színvonalú szolgáltatásnyújtáson alapuló korábbi akcióinkat 

töretlenül folytattuk 2020-ban is. A hangsúlyt továbbra is a vásárlói és a helyszíni 

nézői élmény fokozására helyeztük, amely összehangban áll a változatos kulturális 
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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. Ezt a jól bevált megoldást 2020-

ban 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, ez az arány 2019-re elérte a 70%-ot, 2020-ra pedig ezt valamivel 

meg is haladta (73%). Az online vásárlás tökéletes alkalmat biztosít számunkra 

rögtön a vásárlás pillanatakor 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. 2018-tól a rendszer teljes 

stabilitással működik, így a gyors beléptetésnek köszönhetően a közönségünk több 

időt tud a Nagyerdei Szabadtéri Színpad területén tölteni, ez pedig lehetőséget ad 

a helyszín által biztosított élmény melletti nagyobb fokú elköteleződésre. 

 

 
 
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 újrakezdtünk, 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, 2019-re elérte a 4,100-as számot, 2020-ban pedig 

meghaladta a 4,600-at. A megnyitási ráta 25% körül mozog, ami jócskán az iparági 
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átlag felett van. Az adatbázis folyamatos bővülése mutatja, hogy egyre többen 

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 nem 

változtattunk 2020-ban sem (noha az új koronavírus járvány miatt későbbre 

tolódott színházi évadunk okán az időszakot kénytelenek voltunk rövidíteni): 

egyrészt ösztönzi a közönséget a hamarabbi 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 évről évre egyre 

többet költünk, ez 2020-ban sem volt másként, hiszen a Facebook közösségi 

oldal üzleti modelljében bekövetkezett változtatások miatt az organikus elérések 

jelentősen visszaestek, így a fizetett hirdetések szerepe felértékelődött. Azt 

tapasztaltuk, hogy ezen a felületen érhetjük el leghatékonyabban a 

közönségünk online jegyet vásárló (tehát közel 3/4) részét, illetve a Facebook 

kiemelésekre érkező reakciók (kedvelések, megosztások, hozzászólások) 

számából az adott előadás várható sikerességére, így a jegyeladások 

feltételezhető ütemére is következtethetünk (ez pedig lehetőséget biztosít a 

marketing akciók átgondolására, pontosabb ütemezésére). 

 

2020 elején úgy tűnt, lehetőségünk nyílik arra, hogy az online költés növelése 

mellett a klasszikus közterületi felületek használati arányát is emeljük. Az év elején 

a korábbinál nagyobb darabszámban terveztünk közterületi citylight-felületet 

bérelni, aminek eredményeként 17 új, frekventált debreceni helyszínen hirdethettük 
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volna az idei programkínálatot. Az új koronavírus járvány következtében a 

forrásaink csökkentek, így választanunk kellett az online és a hagyományos 

promóciós megoldások között, a költséghatékonyság miatt pedig az előbbi 

mellett tettük le a voksunkat. 

 

A leglátványosabbnak tartott helyi járműreklám-megoldást előszeretettel 

alkalmaztuk az elmúlt években, ezt nem szerettük volna nélkülözni idén sem. A 

város legforgalmasabb rögzített pályás útvonalán közlekedő egyik villamos 

oldalát 2020-ban is reklámfelületként használtuk, az évadot beharangozó 

arculatazonos fóliázás segítségével. 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, idén azonban az új 

koronavírus járvány miatt úgy döntöttünk, hogy egy terjedelmében és formájában 

visszafogottabb, de mégis hívogató, „hajtogatós” leporelló-megoldást 

valósítunk meg. Így a programkínálat részleteiről bővebb információt ezúttal 

kizárólag a weboldalunkon tettünk elérhetővé a közönségünk számára. Szerettük 

volna a honlapot is megújítani, a jelen kor követelményeinek megfelelő formába 

önteni, azonban ezen elképzelésünket is keresztül húzta a világjárvány okozta 

forráscsökkenés. 

 

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; elektronikus: Debrecen Televízió, Best Fm; online: dehir.hu, 

civishir.hu) által biztosított lehetőségekkel idén is éltünk, azonban ezek mellett 

sajnos – szintén az új koronavírus járvány okozta anyagi megszorítások miatt – a 

korábban használt országos felületeken (Fidelio, Nyári Színházak és Várjátékok, 

szinhaz.org) nem tudtunk megjelenni. A debreceni médiumok közül kiemelt 
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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 megjelenések zöme a június elejétől július végéig terjedő időszakra 

korlátozódott, hiszen az új koronavírus járvány megfékezése érdekében hozott 

intézkedések miatt korábban a programsorozat megrendezhetősége, így a 

promóció szükségessége is kérdéses volt. Ettől függetlenül alacsony presztízsű 

felületeket ezúttal sem alkalmaztunk a kampány során, igyekeztünk a beszűkült 

lehetőségek mellett is a minőséget és a megbízhatóságot sugallni a 

felületválasztáson keresztül a közönség irányába, ezzel is a magas színvonalú 

program- és szolgáltatáskínálat érzését továbbítani. 

 

Idén első alkalommal – a fiatal közönségünk megszólítása érdekében – egyes 

produkciók előkészületeinek kulisszatitkaiba is betekintést engedtünk 

közvetlen hangvételű, rövid videók formájában. A közösségi médián keresztül 

közzétett videók a megtekintési adatok alapján jól teljesítettek, így ezt a megoldást 

a jövőben is tervezzük alkalmazni. 

 

 

 
 

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 debreceni közösségi közlekedést 

működtető DKV Zrt. 1-es villamosvonalán. A DKV Zrt. és a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok együttműködésének fejlesztése nyomán 2019-ben a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékok színházi előadásaira és koncertjeire váltott belépőjeggyel 

rendelkezők térítésmentesen utazhattak Debrecen valamennyi 

menetrendszerű villamos-, busz-, trolibusz vonalán, az adott előadás kezdete 

► 
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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. 

A kezdeményezésről pozitív látogatói visszajelzések érkeztek, így az 

együttműködést 2020-ban is folytattuk a DKV Zrt.-vel. 

 

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 (táncgálák, 

koncertek, kertmozi), valamint fesztiváljellegű események (Debreceni 

Virágkarnevál) színesítették, melyek révén a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

vezető szerepét az észak-alföldi régió kulturális térképén tovább erősíthettük. 

 

Bízunk abban, hogy a rendezvénysorozat 2020-ban elért, színházi és egyéb 

rendezvényeinkkel együtt 29.483 fős látogatói mutatószáma 2021-ben tovább 

fog emelkedni. 
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A Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2020. évi színházi programsorozatának 

előadásai a következők voltak: 

 

 

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ | Resnick–Parton: 9-TŐL 5-IG – musical két 

részben 

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Alan Ayckbourn: HOGY SZERET A MÁSIK – 

vígjáték két részben (országos premier) 

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Stefan Vögel: EGY APRÓ KÉRÉS – házastársi 

ping-pong egy részben 

CSOKONAI SZÍNHÁZ | Presser-Sztevanovity-Horváth: A PADLÁS – félig 

mese, félig musical 9-99 éves korig két részben 

PANNON VÁRSZÍNHÁZ | MacDermot–Rado–Ragni: HAIR – musical két 

részben 

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ | Nagy Orsolya: A CSIZMADIA, A SZÉLKIRÁLY ÉS A 

NYÚLPÁSZTOR ESETE – zenés mesejáték egy részben 

MADÁCH SZÍNHÁZ | Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS – komédia két részben 

MADÁCH SZÍNHÁZ | Bolba-Szente: LILIOMFI – romantikus zenés komédia két 

részben 

NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | Hercz-Törökné Csécs: EGYÜTT 100 – 

ünnepi tánc-pannó egy részben a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának 

alkalmából (ősbemutató) 

GYŐRI BALETT | Tolsztoj-Velekei: ANNA KARENINA – táncjáték két részben 

JÁTÉKSZÍN | Jeanie Linders: MENOPAUZA – musical két részben 

JÁTÉKSZÍN | Szente Vajk: LEGÉNYBÚCSÚ – vígjáték két részben 

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT | EMBER A FALVÉDŐRŐL – kabaré egy 

részben 

ORLAI PRODUKCIÓS IRODA | Abe Burrows: KAKTUSZVIRÁG – vígjáték két 

részben 

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ | Kolozsi Angéla: A LIBAPÁSZTORLÁNY – családi 

mesejáték egy részben 

 



Megjelenés ideje Címe Média Link

2020. június 10.
Hetven éve nyílt meg a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpad
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/hetven-eve-nyilt-meg-a-nagyerdei-

szabadteri-szinpad-4105860/

2020. július 3.
Szabadtéri színház is lesz a virágkarneváli héten a 

debreceni Nagyerdőben
Alon

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/szabadteri-szinhaz-is-lesz-a-

viragkarnevali-heten-a-debreceni-nagyerdoben

2020. július 3.
Idén is virágba borul a város: rendhagyó lesz a 

Debreceni Virágkarnevál 
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/iden-is-viragba-borul-a-varos-rendhagyo-

lesz-a-debreceni-viragkarneval/2020/07/03/

2020. július 3. Ilyen lesz idén a virágkarnavál dehir https://www.dehir.hu/videogaleria/ilyen-lesz-iden-a-viragkarnaval/

2020. július 4. Kiderült, milyen lesz idei virágkarnevál HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/kiderult-milyen-lesz-idei-viragkarneval

2020. július 4.
Többnapos buli lesz Debrecenben: mutatjuk, mit 

tartogat a virágkarneváli hét a Nagyerdőben
hellovidek

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/07/04/tobbnapos-buli-lesz-

debrecenben-mutatjuk-mit-tartogat-a-viragkarnevali-het-a-nagyerdoben

2020. július 7. Debrecenbe visszatér a fesztiválhangulat Ripost
https://ripost.hu/eletmodi/debrecenbe-visszater-a-fesztivalhangulat-

2489596/

2020. július 6. Debrecenbe visszatér a fesztiválhangulat turizmus.com
https://turizmus.com/desztinaciok/debrecenbe-visszater-a-

fesztivalhangulat-1170700

2020. július 16.
Kihagyhatatlan sztárprodukciók várják ismét a 

Nagyerdőre látogatókat
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/kihagyhatatlan-sztarprodukciok-varjak-

ismet-a-nagyerdore-latogatokat/2020/07/16/

2020. július 21. Ingyen lehet utazni a debreceni nyári színházba Cívishír
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/ingyen-lehet-utazni-a-debreceni-

nyari-szinhazba-

2020. július 21.
Ingyen utazhatnak a debreceniek a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékokra
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/ingyen-utazhatnak-a-debreceniek-a-nyari-

szinhazi-estekre/2020/07/21/

2020. október 2.
2020-ban is felejthetetlen színházi élményekkel 

gazdagodtunk a Nagyerdei Szabadtéri Játékokon
Denagy

https://denagy.hu/kiemelt/2020-ban-is-felejthetetlen-szinhazi-

elmenyekkel-gazdagodtunk-a-nagyerdei-szabadteri-jatekokon/

Apolló Kertmozi

2020. május 28. Kertmozi lesz az Apolló Haon https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/kertmozi-lesz-az-apollo-4074144/

2020. május 29. Kertmozi lesz a debreceni Apolló dehir
https://www.dehir.hu/kultura/kertmozi-lesz-a-debreceni-

apollo/2020/05/29/

2020. május 30. Kertmozi lesz a debreceni Apolló travelo
https://www.travelo.hu/rendezveny/20200530-magyarorszag-debrecen-

kertmozi-lesz-az-apollo.html

2020. június 1. Kertmozi nyílik Debrecenben! kultúraonline.hu https://kulturaonline.hu/kertmozi_nyilik_debrecenben_10492

2020. június 5.
Hétfőtől újra mozizhatunk Debrecenben, de 

egyelőre csak a szabadban
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/hetfotol-ujra-mozizhatunk-debrecenben-

de-egyelore-csak-a-szabadban/2020/06/05/

2020. június 5. Ismét kertmozizhatunk Debrecenben dehir https://www.dehir.hu/videogaleria/ismet-kertmozizhatunk-debrecenben/

2020. június 5. Hétfőtől indul az Apolló Kertmozi HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/hetfotol-indul-az-apollo-kertmozi

2020. június 9.
Vissza a jövőbe: igazi klasszikussal indult a kertmozi 

Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/vissza-a-jovobe-igazi-klasszikussal-indult-a-

kertmozi-debrecenben/2020/06/09/

2020. július 28.
Tökéletes randifilmet láthatnak a debreceniek a 

Nagyerdőben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/tokeletes-randifilmet-lathatnak-a-

debreceniek-a-nagyerdoben/2020/07/28/

Móricz Zsigmond Színház | 9-TŐL 5-IG (július 19.)

2020. július 4.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 9-től 5-ig 

című musicalje Debrecenben is látható
nyiregyhaza.hu

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-nyiregyhazi-moricz-zsigmond-szinhaz-

9-tol-5-ig-cimu-musicalje-debrecenben-is-lathato-2020-07-04

2020. július 21. Beindulnak a csajok HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/beindulnak-a-csajok

Orlai Produkciós Iroda - Nagyerdei Szabadtéri játékok | HOGY SZERET A MÁSIK (július 24.)

2020. július 21.
Göttinger Pál: ki vagyunk éhezve a hús-vér 

közönségre
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/gottinger-pal-ki-vagyunk-ehezve-a-hus-

ver-kozonsegre/2020/07/21/

2020. július 24.
Vígjátékkal folytatódik a Nagyerdei Szabadtéri 

Játékok – videóval
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/vigjatekkal-folytatodik-a-nagyerdei-

szabadteri-jatekok/2020/07/24/

2020. július 25.
„Megtekert” bohózat – A Hogy szeret a másik című 

előadásról
HajduPress

https://hajdupress.hu/cikk/megtekert-bohozat-a-hogy-szeret-a-masik-

cimu-eloa

2020. augusztus 10.
“Jó lesz most is nyitottabb keretek között színpadra 

lépni” – interjú Pataki Ferenccel
deszkavizio

https://deszkavizio.hu/jo-lesz-most-is-nyitottabb-keretek-kozott-szinpadra-

lepni-interju-pataki-ferenccel/

Orlai Produkciós Iroda | EGY APRÓ KÉRÉS (július 26.)

2020. július 26.
A vasárnapi esti zuhé miatt hétfőn lesz az Egy apró 

kérés 
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/a-vasarnapi-esti-zuhe-miatt-hetfon-lesz-az-

egy-apro-keres/2020/07/26/

2020. július 27. A veséjükbe látunk HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/a-vesejukbe-latunk

Csokonai Színház | A PADLÁS (július 29. és augusztus 26.)

2020. július 13.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon mutatják be a 

legendás musicalt
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadon-

mutatjak-be-a-legendas-musicalt-4194755/

2020. július 13.
Ikonikus musicalt mutatnak be a Nagyerdei 

Szabadtéri Színpadon
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/ikonikus-musicalt-mutatnak-be-a-nagyerdei-

szabadteri-szinpadon/2020/07/13/

2020. július 14.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon mutatják be A 

padlást
Színhaz.org

https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/musical/2020/07/14/a-nagyerdei-

szabadteri-szinpadon-mutatjak-be-a-padlast/

2020. július 27. A szabad ég alatt is játszhatják A padlást Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-szabad-eg-alatt-is-jatszhatjak-a-

padlast-4226930/

2020. július 28. „Jó látni, hogy az embereknek hiányzik a színház!” dehir
https://www.dehir.hu/kultura/jo-latni-hogy-az-embereknek-hianyzik-a-

szinhaz/2020/07/28/

2020. július 29.
Minden jegy elkelt A padlás szabadtéri bemutatójára 

– videóval
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/minden-jegy-elkelt-a-padlas-

szabadteri-bemutatojara-videoval-4232048/

2020. július 30. A padlást mutatták be a Nagyerdőn Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlast-mutattak-be-a-nagyerdon-

4234322/

2020. július 31.
Meghálálták a visszatérést: így zúgott a vastaps a 

Csokonai színészeinek
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/meghalaltak-a-visszaterest-igy-

zugott-a-vastaps-a-csokonai-szineszeinek-4236302/

Nagyerdei Szabadtéri Játékok (május 1. - szeptember 9.)

Sajtómegjelenések



2020. augusztus 1. A padlás telis-tele van lélekkel Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-padlas-telis-tele-van-lelekkel-

4238627/

2020. augusztus 17. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadra érkezik A padlás szinhaz.online https://szinhaz.online/a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra-erkezik-a-padlas/

2020. augusztus 24.
Az egyik legnépszerűbb hazai musical slágerei 

csendülnek fel Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-egyik-legnepszerubb-hazai-musical-

slagerei-csendulnek-fel-debrecenben/2020/08/24/

Pannon Várszínház | HAIR (augusztus 4.)

2020. július 8. Jön a Hair Debrecenbe Cívishír https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/jon-a-hair-debrecenbe

2020. augusztus 4. Örökzöld dallamok a Nagyerdő lombjai alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/orokzold-dallamok-a-nagyerdo-

lombjai-alatt-4246463/

Vojtina Bábszínház | A CSIZMADIA, A SZÉLKIRÁLY ÉS A NYÚLPÁSZTOR ESETE (augusztus 9.)

2020. augusztus 6.
Elragadó darabbal hódítja meg a Vojtina a szabadtéri 

színpadot
Haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/elragado-darabbal-hoditja-meg-a-

vojtina-a-szabadteri-szinpadot-4252517/

Madách Színház | PÁRATLAN PÁROS (augusztus 12. és 13.)

2020. augusztus 11. Páratlan páros érkezik a Nagyerdőre Cívishír
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/08/paratlan-paros-erkezik-a-

nagyerdore

2020. augusztus 13. Páratlan páros: sztárparádé a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/paratlan-paros-sztarparade-a-

nagyerdo-fai-alatt-4266935/

2020. augusztus 14. Fájna az igazság - Páratlan páros című előadásról HajduPress
https://hajdupress.hu/cikk/fajna-az-igazsag-a-paratlan-paros-cimu-

eloadasrol

Madách Színház | LILIOMFI (augusztus 16. és 17.)

2020. augusztus 10.
Legénybúcsún mulató férfiakkal és Liliomfival is 

találkozhatunk Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/legenybucsun-mulato-ferfiakkal-es-

liliomfival-is-talalkozhatunk-debrecenben/2020/08/10/

2020. augusztus 17. Trükkös románc a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/trukkos-romanc-a-nagyerdo-fai-alatt-

4279433/

2020. augusztus 17. Mindenhol megállja a helyét a népszerű színész Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/mindenhol-megallja-a-helyet-a-

nepszeru-szinesz-4277426/

2020. augusztus 18.
A színház mindent megold – A Liliomfi című 

előadásról
HajduPress

https://hajdupress.hu/cikk/a-szinhaz-mindent-megold-a-liliomfi-cimu-

eloadasro

Nagyerdei Szabadtéri Játékok | EGYÜTT 100 (augusztus 20.)

Győri Balett | ANNA KARENINA (augusztus 24.)

2020. augusztus 21.
Az egyik legszebb orosz klasszikust hozza el 

Debrecenbe a Győri Balett
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-egyik-legszebb-orosz-klasszikust-hozza-el-

debrecenbe-a-gyori-balett/2020/08/21/

2020. augusztus 24. Anna Karenina drámáját táncolták el a Nagyerdőn Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/anna-karenina-dramajat-tancoltak-el-

a-nagyerdon-4296227/

2020. augusztus 25.
Libbenő szoknyák és kecses mozdulatok mesélték el 

Anna Karenina történetét a debreceni Nagyerdőn
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/libbeno-szoknyak-es-kecses-mozdulatok-

meseltek-el-anna-karenina-tortenetet-a-debreceni-

nagyerdon/2020/08/25/

Játékszín | MENOPAUZA (augusztus 29. és 30.)

2020. július 23.
DUPLÁZIK a Menopauza musical 2020-ban a 

debreceni Nagyerdei Szabadtérin
kultúraonline.hu

https://kulturaonline.hu/duplazik_a_menopauza_musical_2020ban_a_debr

eceni_nagyerdei_szabadterin_jegyek_itt_10600

Játékszín | LEGÉNYBÚCSÚ (szeptember 1. és 2.)

2020. augusztus 10.
Legénybúcsún mulató férfiakkal és Liliomfival is 

találkozhatunk Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/legenybucsun-mulato-ferfiakkal-es-

liliomfival-is-talalkozhatunk-debrecenben/2020/08/10/

2020. augusztus 31. Legénybúcsúval indul a szeptember Debrecenben dehir
https://www.dehir.hu/kultura/legenybucsuval-indul-a-szeptember-

debrecenben/2020/08/31/

2020. szeptember 4.

Egy megismételhetetlen este margójára – a nyarat 

Debrecenben nem is lehetett volna fergetegesebb 

darabbal búcsúztatni…

HajduPress
https://hajdupress.hu/cikk/egy-megismetelhetetlen-este-margojara-a-

nyarat-deb

L'art pour l'art Társulat | EMBER A FALVÉDŐRŐL (szeptember 7.)

2020. szeptember 2.
Besenyő Pista bácsi és családja hamarosan 

Debrecenben borzolja a kedélyeket
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/besenyo-pista-bacsi-es-csaladja-hamarosan-

debrecenben-borzolja-a-kedelyeket/2020/09/02/

2020. szeptember 7. Abszurd humor a Nagyerdő fái alatt Haon
https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/abszurd-humor-a-nagyerdo-fai-alatt-

4331597/

Orlai Produkciós Iroda | KAKTUSZVIRÁG (szeptember 14.)

2020. szeptember 1.
Szúrós és vicces kaktuszvirág érkezik Debrecenbe, a 

Nagyerdei Szabadtéri Színpadra
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/szuros-es-vicces-kaktuszvirag-erkezik-

debrecenbe-a-nagyerdei-szabadteri-szinpadra/2020/09/01/

2020. szeptember 14.
Az idei utolsó alkalomhoz érkezik a nyári színház 

Debrecenben
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/az-idei-utolso-alkalomhoz-erkezik-a-nyari-

szinhaz-debrecenben/2020/09/14/

2020. szeptember 15. Megvalósuló hazugságok HajduPress https://hajdupress.hu/cikk/megvalosulo-hazugsagok

2020. szeptember 15.
Vidám, retró hangulatú előadással zárult a Nagyerdei 

Szabadtéri Játékok sorozata
dehir

https://www.dehir.hu/debrecen/vidam-retro-hangulatu-eloadassal-zarult-

a-nagyerdei-szabadteri-jatekok/2020/09/15/

Vojtina Bábszínház |A LIBAPÁSZTORLÁNY (szeptember 18.,19. és 25.)

2020. szeptember 16.
Családi programra várja a Vojtina Bábszínház a 

debrecenieket
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/csaladi-programra-varja-a-vojtina-

babszinhaz-a-debrecenieket/2020/09/16/

Nagyerdei Szabadéri Játékok | TŰZLILIOM (eredeti terv: szeptember 11., elhalasztva: november 14.)

2020. szeptember 3.
Wass Albert regénye életre kel a debreceni 

Nagyerdőn
dehir

https://www.dehir.hu/kultura/wass-albert-regenye-eletre-kel-a-debreceni-

nagyerdon/2020/09/03/

2020. szeptember 8. Elmarad a Tűzliliom debreceni bemutatója dehir
https://www.dehir.hu/kultura/elmarad-a-tuzliliom-debreceni-

bemutatoja/2020/09/08/

2020. szeptember 8.
Pozitív teszt az egyik stábtagnál, lefújták a Tűzliliom 

pénteki bemutatóját
haon

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/pozitiv-teszt-az-egyik-stabtagnal-

lefujtak-a-tuzliliom-penteki-bemutatojat-4333757/


