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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Bethlen Téri Színház missziója, hogy a hazai és- nemzetközi kortárs előadó- művészetek
kiemelt budapesti intézménye legyen, de mindenkor Erzsébetváros és szűkebb környezete, külsőErzsébetváros érdekeit és igényeit kiszolgálva.
A 2012 évi indulástól kezdődően a program alapvetően 4 pillérre támaszkodik: tánc - báb - színház gyermek, így kiszolgálva a családi, a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt közönséget külön-külön és
együttesen is. A magas szakmai minőség biztosítása érdekében tapasztalt szervezeteket kérünk fel,
együttműködésre, akik a befogadó program összeállításában is szerepet vállalnak.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Művészeti tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Művészeti tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

az előadó -művészeti szervezetek jogállásról szóló
2008. évi XCIX. törvény 1§ (1) bekezdésében, 3. § (1)
és (6)n

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

EU-s állampolgárok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Tehetségkutató és gondozó programjaink mindösszesen majd 15000 látogató.
Találkozások* (pályázati úton fiatal, pályakezdő színházi rendezőket támogató program neves
színházrendező mentorokkal, együttműködő partnerünk a MANNA),Ifjú Koreográfusok Fóruma**
(pályázati úton fiatal koreográfusokat támogató program a KET művészeti vezetőjének mentorálásával,
együttműködő partnerünk a Közép-Európa Táncszínház), Fókusz tehetségprogram - pályakezdő
fotósoknak, az Ambíció bemutatók fotós főpróbáin, a színházi fotózás elsajátítására gyakorlati
lehetőséget biztosítunk. A program szakmai vezetője Varga Gábor György fotográfus, együttműködő
partner a Számalk-Szalézi Szakgimnázium.G.A.P. - korábban Gangaray Trambulin (fiatal
táncművészeknek 9 hónapos képzést nyújtó program, partnerünk a Gangaray Dance Company)
Ambíció program (művészi és műfaji megkötés nélkül biztosít lelkes, ambiciózus fiatalok számára
bemutatkozási lehetőséget. Együttműködő partnereink a fellépő formációk) Pinokkió - színházi
alkotótábor gyerekeknek (öt napos tematikus nyári tábor általános iskolásoknak, együttműködő
partnereink 2018-ban: Ölvedi Gábor ütőhangszeres zenész, a Hepp Trupp társulat és a Fabók Mancsi
Bábszínháza művészei, pedagógusai és Góbi Rita táncművész) Mozdulj ránk! (évados arculattervezési
pályázat fiatal képzőművészeknek, grafikusoknak)

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Nyújtott támogatás
Összesen:

Bethlen Téri Színház Kft.

Előző időszak

0
0

Tárgyidőszak

500
500

Közhasznúsági melléklet

-2-

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

68 067

73 425

0
21 000
0

0
26 600
0

0
47 067
75 884

0
46 825
72 291

4 919
75 884
-7 817

2 596
72 291
1 134

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
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Igen
Nem
(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása.

Bethlen Téri Színház Kft.

Közhasznúsági melléklet

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiállítási program keretében fotókiállítások megrendezésére a 2019/2020as kiállítási évadban
NKA - FOTÓMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-05-03 - 2020-04-28
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.000.000 Ft

1.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 2019-ben megvalósult kiállítások közül az épület történetét bemutatót a színház kollégái és egy a lakóházban
lakó kurátor állították össze, és hozták létre. A novemberben felkerült Barbárok című kiállítás Bege Nóra és Éder
Vera munkáiból lett összeállítva a Sissi Őszi Tánchét apropójából, mely a KET30 jubileumi év záróeseménye volt.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2019/2020-as évadban az alábbi kiállítások valósultak meg:
09.21. Épülettörténeti kiállítás
11.13. Éder Vera-Bege Nóra: Barbárok
A vírushelyzet miatt az alábbi kiállítások maradtak el:
03.20. FotóOktatás Fotóiskola: Fénnyel-képpel
04.06. FotóOktatás Fotóiskola: Kép-ben vagyunk
05.12. Dusa Gábor: monománia 1.1

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határon túli színházak produkcióinak befogadására a Bethlen Téri
Színházba
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018-08-01 - 2019-05-31
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.000.000 Ft

1.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 2019. januárban tartott Vendégváró Fesztivál alatt az előadásokra nagy volt a közönség és a szakma
érdeklődése. A január 26-i Tomcsa Sándor Színház Nem lesz reggel, Fred! című előadására az érdeklődés minden
várakozásunkat felülmúlta. A 27-i Kürtős Kata és Rengeteg Ábel kalandjai című gyermekelőadáson is számos
családot láttunk vendégül. Május folyamán a kolozsvári Váróterem Projekt tért vissza hozzánk a Liget című
nagysikerű darabjával.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A pályázat időtartama alatt, a 2018-2019-es évad során tartottunk tematikus hétvégét, és önálló bemutatkozást
is határon túli társulatok előadásaiból: a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház első alkalommal
vendégeskedett nálunk, az Aradi Kamaraszínház előadása újra, immár menetrend szerint bekerült
programunkba, valamint visszatért a Váróterem Projekt is.
A meghívott társulatok kiválasztásánál nemcsak azt a kritériumot érvényesítjük, hogy külhoni és magyar nyelven
játszó társulatot hívjunk meg, hanem a számos működő társulat közül is olyanokat választunk, melyek magas
művészeti színvonalon valami különlegeset nyújtanak a hazai közönségnek. Mind az aradiak, mind pedig a
nagyváradiak ilyen társulatok.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A színház határon túli színházakkal való kapcsolatainak erősítése vendégjátékok befogadására
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-10-01 - 2020-05-31
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.500.000 Ft

1.500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019-ben két külföldi vendégjáték valósult meg, november 7-én a Siciliano Contemporary Ballet: UNSIGHTED
kortárstánc előadás, amely egy dupla est második produkciója volt a DART Társulat: Nesama című darabja után.
December 7-én a Closingtown Orchestra: Rejtekutakon című progresszív világzenei koncertje mozgatta meg a
nézőket, melyen néhányan táncra is perdültek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az évadban továbbra is számos határon túli színházat terveztünk meghívni, köztük a Váróterem Projektet és
az Aradi Kamaraszínházat, ám sajnos a vírushelyzet miatt nem valósulhatott meg. 2020. januárban a Zentai
Magyar Kamaraszínház első alkalommal vendégeskedett a Bethlenben, a Vendégváró Fesztivál alkalmából.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Mary és Max, és az Egy fiú Boszniából című előadások színházi nevelési
programjának megvalósítására
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018-09-01 - 2019-05-31
980.000 Ft
980.000 Ft
980.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

980.000 Ft
980.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A feldolgozó foglalkozásokon mindig egy-egy osztály vagy összeszokott csoport vesz részt, s egy-egy
drámapedagógussal dolgoznak. Így egy előadásra egyidejűleg két osztályt tudunk fogadni (kb. 60 főt).
Az előadások egy felvonásosak; rövid szünet utána színpadon, illetve a színház kávézójában folytatódik
a program a feldolgozó foglalkozással. A teljes program így kb. 180 perces. A résztvevő intézményekkel
külön-külön egyeztetve programjaink 10 vagy 13 órakor kezdődnek.
Az évadban csoportoknak nevelési szándékkal tartott előadások (a csak felnőtt közönségnek tartott
előadásokat a lista nem tartalmazza):
Mary és Max – 6 alkalommal
Egy fiú Boszniából – 5 alkalommal
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Mind a Mary és Max, mind az Egy fiú Boszniából előadások egy-egy téma iránti érzékenyítő előadásként
is tekinthető. Előbbi fókuszában a barátság és a másság, különcség elfogadása áll, érintve az autizmust,
míg utóbbi a délszláv háborúval és a főszereplők Hollandiába való menekülésével foglalkozik. A
feldolgozó foglalkozásokat két tapasztalt színházpedagógus – Balassa Jusztina és Kálócz László –
készítették. Mindkét programmal egy hosszú távú pedagógiai működéséhez kívánunk hozzájárulni. A
2018/2019-es évadban Lovászi Edinával egészült ki a drámapedagógusok köre.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Drámapedagógiai workshopok megvalósítására a Bethlen Téri Színházban
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-03-01 - 2019-11-30
300.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

300.000 Ft

300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2018 telén sikerrel pályáztunk színházi nevelési workshopok tartására. Pályázatunk 3 egységből állt: egy szakmai
képzés ismeretszerzés céljából a Bethlen Téri Színház munkatársai számára, emellett egy folyamatosan
repertoáron lévő kétlépcsős programunk foglalkozásának megújítására vonatkozó workshop és egy felújítás
előtt álló táncszínházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás elkészítését célzó workshop.
Workshop a Mary és Max című előadáshoz tartozó feldolgozó foglalkozás megújítására
2019. október 10-én délelőtt 10 órára egyeztettük le idei első napközbeni előadásunkat, így
színházpedagógusaink szeptember hónapban, több egész délutános /estés egyeztetés alkalmával hozták létre az
új foglalkozást.
Workshop a Közép-Európa Táncszínház: Shakespeare-mesék című előadásához kapcsolódó foglalkozás
létrehozására
2019 decemberében Tárnok Marica bábművész két alkalommal találkozott a Közép-Európa Táncszínház
társulatával azok próbatermében, a SÍN Kulturális Központban. A reggeli tréninget követően a táncművészek két,
egyenként mintegy 6 órás workshopon vettek részt.
Tárnok Marica az elmúlt években meseterapeuta képesítést szerzett, amit aktívan gyakorol is.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Shakespeare-mesék workshop időpontja azért csúszott decemberre, mert a tél elején sikerült kitűzni az
előadás „bemutatóját” május 10-re. Ennek helyszíne a Nemzeti Táncszínház lesz. A felújító próbák így csak
januárban kezdődtek, s ennek első lépése volt a közös workshop. A társulat és Tárnok Marica, a rendezőkoreográfus Gergye Krisztiánnal most külön-külön dolgoznak, s csak tavasszal, a már kész előadást és foglalkozást
fogják egymáshoz illeszteni. A bemutatót követően a Bethlen Téri Színházban tartunk napközbeni előadásokat,
melyeket feldolgozó bábos-mozgásos foglalkozás követ.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bethlen Téri Színház színházi nevelési programjainak megvalósítására
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-06-01 - 2020-06-30
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

800.000 Ft

800.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Mind a Mary és Max, az Egy fiú Boszniából és Desdemonium előadások után kétlépcsős színházpedagógiai
foglalkozások következtek, melyeket képzett drámapedagógusok tartottak a diákoknak. A Szívlapát versszínház
előadás már magában foglalja a feldolgozó foglalkozást, ezáltal interaktívvá válik a gyerekek számára.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A 2019/2020-as évadban a következő 4 saját produkció szerepel a Bethlen Téri Színház színházpedagógiai
programjában:
- Mary és Max – érzékenyítő előadás 12 éven felülieknek feldolgozó foglalkozással (drámapedagógusok:
Lovászi Edina és Kálócz László)
- Egy fiú Boszniából – érzékenyítő előadás 14 éven felülieknek feldolgozó foglalkozással
(drámapedagógusok: Lovászi Edina és Kálócz László)
- Szívlapát – részvételi versszínház – drámás eszközöket használó, interaktív részekkel megszakított
versszínházi előadás (színész-„játékmesterek”: Igó Éva és Zoltán Áron)
- IN-PACT: Desdemonium – összművészeti opera-kortárs tánc előadás élő zenével, felkészítő mozgásos
foglalkozással

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cirkuszművészeti előadások befogadására a Bethlen Téri Színházba
NKA - SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-09-01 - 2020-05-31
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

800.000 Ft

800.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019-ben a Simorág TánCirkusz Manómese című előadása három alkalommal valósult meg, melyeken nem csak a
gyerekek, de a felnőttek is jól érezték magukat. Az előadás ötvözi a bábokat, a színházat és a cirkuszi elemeket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A 2019-2020-as évadban a következő társulatok előadásait kívánjuk műsorra tűzni 2-2 alkalommal, melyhez
anyagi támogatást e pályázat keretében igénylünk:
Juhász Kata Társulat: Felhőcirkusz – tánc és cirkusz élőzenével a felhők között
Tűzmadarak/Firebirds: Are we dead yet? – Rosenkranz és Guildenstern parafrázis (korábban bemutatott mű
felújítása 2020 januárjában)
Simorág TánCirkusz: Ördögmese és Manómese című előadásai

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tánc-Színház-Nevelés Konferencia megvalósítására a táncművészet
területén megvalósuló és megvalósítható színházi nevelési és
színházpedagógiai tevékenységekről
NKA - IMRE ZOLTÁN PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018-01-01 - 2019-03-30
4.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000Ft
400.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.000.000 Ft

1.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A rendezvényhez kapcsolódó terembérleti díj, projektvezetők és a demonstráció munkatársainak díja.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A táncszakma négy képviselőjének összefogásával – Bethlen Téri Színház, Trafó, Magyar Táncművészeti Egyetem,
Nemzeti Táncszínház – Tánc Színház Nevelés néven négy alkalmas konferenciasorozatot szerveztünk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Párbeszéd koncertsorozat folytatására
NKA - HALMOS BÉLA PROGRAM KOLLÉGIUM
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019-04-01 - 2019-08-15
700.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

700.000 Ft

700.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019 tavaszán és nyarán a következő 6 koncertet szerveztük és bonyolítottuk le:
2019. március 2. 19.00 Patak bemutatkozó koncert Helyszín: Bethlen Téri Színház
2019. május 6. 19.00 Ferenczi György és Csoóri Sándor Sündi koncertje Helyszín: Bethlen Téri Színház
július 19. 18.00 - Ferenczi György és Csoóri Sándor Sündi koncertje Helyszín: Művészetek Völgye – Folk Udvar
július 20. 18.00 - Papp Endre és Péter Tamás koncertje Helyszín: Művészetek Völgye – Folk Udvar
július 27. 18.00 – Danny Bain és Ágoston Béla koncertje Helyszín: Művészetek Völgye – Folk Udvar
augusztus 1. 15.00 Tálas Áron - Pandzarisz Dina Helyszín: Ördögkatlan Fesztivál – Vylyan terasz
augusztus 2. 15.00 Szirtes Edina Mókus - Kemény Zsófi Helyszín: Ördögkatlan Fesztivál – Vylyan terasz

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A sorozat évről évre fejlődött, s a 2. évre kirajzolódott, hogy melyik irány, milyen párosok a legsikeresebbek,
szakmailag legprosperálóbbak. Azt is láttuk, hogy a folyamatos megújulás, az újabb és újabb párosok teszik a
közönség számára vonzóvá a sorozatot, így a folytatásban is ezt tartottuk szem előtt.
A helyszínek között továbbra is szerepelt a Bethlen Téri Színház, a Művészetek Völgye valamint az Ördögkatlan
Fesztivál is.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Bértámogatás
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01.-12.31.
1.301.328 Ft
1.301.328 Ft
1.301.328 Ft
1.301.328 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
1.301.328 Ft

1.301.328 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Két fő közfoglalkoztatott bérének kifizetése.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Két fő közfoglalkoztatott kulturális asszisztens munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bethlen Téri Színház előadó-művészeti többlettámogatása
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01. - 2020.05.30.
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

10.000.000 Ft
0
10.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019-ben 62 – hazai és külföldi – társulat, produkció lépett fel a Bethlen Téri Színházban, akik összesen 161
előadást tartottak. Emellett folytattuk tehetségkutató és támogató programjainkat, színházi- és
táncfesztiváljainkat. Megtartottuk a gyerekeknek szóló egy hetes színházi táborunkat.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Tehetségkutató és gondozó programjaink között szerepel a Találkozások tehetségprogram, Ifjú Koreográfusok
Fóruma, Fókusz tehetségprogram, G.A.P., Ambíció program, Pinokkió - színházi alkotótábor gyerekeknek .
Táncfesztiváljaink között szerepel a Sissi Őszi Tánchét (SŐT7)és a G.A.P. Fesztivál, színházi fesztiváljaink közott
pedig a Vendégváró Fesztivál és a Globe Feszt.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bethlen Téri Színház technikai eszközeinek fejlesztés
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.06.01. - 2020.05.30.
3.000.000 Ft
199.050 Ft
199.050 Ft
3.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

199.050 Ft
199.050 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 2019-ben megvalósított előadásainkhoz új, megbízható projektorokra valamint operafóliára volt szükségünk,
ezért a megítélt támogatásból ezeket és a hozzájuk tartozó kábeleket szereztük be.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A tárgyévben megvásárolt dolgok elengedhetetlen eszközei némely előadásunknak, például a színházi nevelési
programunkba tartozó Egy fiú Boszniából című előadáshoz, valamint a Closingtown Orchestra: Rejtekutakon című
világzenei koncertjének.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határon túli színházak befogadása
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01 - 2020.05.30.
3000.000 Ft
3.000.000 Ft
3.000.000 Ft
3.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

3.000.000 Ft

3.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Vendégváró Fesztivál hangosítási, jegyértékesítői és az előadások utáni közönségtalálkozókon lévő moderátor
tiszteletdíjai.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Színházunk indulásakor egyik első lépésként határon túli kulturális szervezetekkel fogott együttműködésbe.
Fővárosi bemutatkozásra nyílnak ugyan lehetőségek számukra, de a Bethlen koncentrált módon, tematikus
hétvégék/kisfesztiválok rendezésével fajsúlyosabb bemutatkozási lehetőséget nyújthat. 2019-ig 7ilyen
kisfesztivált rendeztünk már szakmai beszélgetésekkel, hogy a hazai közönség jobban megismerhesse ezeket a
különleges társulatokat, betekintést kaphassanak munkamódszereikbe, helyzetükbe.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Pinokkió Színházi tábor
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.05.01- 2019.06.30.
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

800.000 Ft

800.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A foglalkozásvezető két drámainstruktor hallgató tiszteletdíja, a résztvevők étkeztetésének díja és a
foglalkozásoknál felmerülő költségek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A művészeti élet folyamatos, egymásra épülő utánpótlás-bázisának megteremtése
színházszeretet kialakítása a feladat, saját hang, identitás és személyiség kibontakoztatásának terepe a művészet
/ nemzeti szocializáció

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bethlen Téri Színház működés támogatása
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01.-12.31.
19.950.000 Ft
19.950.000 Ft
19.950.000 Ft
19.950.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

19.950.000 Ft

19.950.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Budapest VII. kerület Erzsébetváros támogatása a színház működésének költségeire, az épület bérlésére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A táncprogramoknál a Közép-Európa Táncszínház Egyesület, a színházi program szervezésében a MANNA
Egyesületet van a segítségünkre. A bábszínházi program összeállításakor az ESZME Egyesület a fő partnerünk, a
gyermekeknek szóló interaktív programoknál pedig Tárnok Marica bábművész. A nemzetközi előadásokat a Pro
Progressione együttműködésével valósítjuk meg.
A Bethlen Téri Színház megalakulásától kezdve fontosnak tartja a fesztiválok rendezését, mivel korábbi szakmai
tapasztalataiból azt a következtetést szűrtük le, hogy a csokorba kötött programokra nagyobb az érdeklődés úgy
a sajtó, mint a közönség részéről.

A Bethlen Téri Színház a társadalmi felelősségvállalás, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elve
jegyében kíván segítséget nyújtani az érintetteknek az akadálymentes kulturális események
biztosításával. Immár három évvel ezelőtt két szakképzett drámapedagógus dolgozta ki 12, illetve 14 éven felüli
diákok részére a Mary és Max valamint az Egy fiú Boszniából című, Találkozások programbéli előadások
drámafoglalkozását.
A Bethlen Galéria 2001. évi alapítás óta speciálisan előadó-művészeti témájú fotóanyagok kiállítását tűzte ki
céljául, a hazai színházi és táncfotózás különböző generációinak biztosít megjelenési lehetőséget.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bethlen Téri Színház működés támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01.-12.31.
5.650.000 Ft
5.650.000 Ft
5.650.000 Ft
5.650.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

5.650.000 Ft

5.650.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Budapest fővárosának II. negyedévi támogatása a színház működésének költségeire.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A táncprogramoknál a Közép-Európa Táncszínház Egyesület, a színházi program szervezésében a MANNA
Egyesületet van a segítségünkre. A bábszínházi program összeállításakor az ESZME Egyesület a fő partnerünk, a
gyermekeknek szóló interaktív programoknál pedig Tárnok Marica bábművész. A nemzetközi előadásokat a Pro
Progressione együttműködésével valósítjuk meg.
A Bethlen Téri Színház megalakulásától kezdve fontosnak tartja a fesztiválok rendezését, mivel korábbi szakmai
tapasztalataiból azt a következtetést szűrtük le, hogy a csokorba kötött programokra nagyobb az érdeklődés úgy
a sajtó, mint a közönség részéről.

A Bethlen Téri Színház a társadalmi felelősségvállalás, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elve
jegyében kíván segítséget nyújtani az érintetteknek az akadálymentes kulturális események
biztosításával. Immár három évvel ezelőtt két szakképzett drámapedagógus dolgozta ki 12, illetve 14 éven felüli
diákok részére a Mary és Max valamint az Egy fiú Boszniából című, Találkozások programbéli előadások
drámafoglalkozását.
A Bethlen Galéria 2001. évi alapítás óta speciálisan előadó-művészeti témájú fotóanyagok kiállítását tűzte ki
céljául, a hazai színházi és táncfotózás különböző generációinak biztosít megjelenési lehetőséget.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Színházak Éjszakája
NAV SZJA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01.-12.31.
41.629 Ft.
41.629 Ft
41.629 Ft
41.629 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

41.629 Ft.

41.629 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Színházak Éjszakáján fellépő Nedeczky-Farkas-Hoppál Trió tiszteletdíja.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A minden évben megrendezett Színházak Éjszakája célja, hogy egy napon és éjszakán át megismertethesse magát
számos színház, a vendégek beleshessenek a kulisszák mögé, részeivé váljanak egy-egy produkciónak.

