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A KOMA BÁZIS 2016-OS SZAKMAI TERVEI 

A KOMA 2007-es megalakulása óta azt a folyamatot figyeljük, hogyan tud a színház minél 

nagyobb hatást tenni, változást elérni a társadalom és az egyén életében. 2011-ben azért 

választottuk működésünk helyszíneként Budapest egyik peremkerületét, a XV. kerületet, hogy 

a színház társadalomra gyakorolt hatását hosszú távon egy adott közösségen tudjuk felmérni 

és alkalmazni. Kezdetben diplomás színészek közreműködésével valósítottuk meg céljainkat, 

majd klasszikus színházi tevékenységünk mellett közösségi színházi projekteket hoztunk létre 

és fantasztikus eredményeket tapasztaltunk. Felmérve erőforrásainkat rá kellett azonban 

ébrednünk, hogy a két egymástól eltérő színházi működés biztosítására sem anyagi, sem 

humán erőforrásaink nem elegendőek. 2014 januárjától úgy döntöttünk, hogy közösségi 

színházként működünk tovább. Az elmúlt két év nemcsak igazolta, de felül is múlta 

elvárásainkat. A helyi közösségek felismerték a színház adta eszközök erejét és új közösségek 

jöttek létre. Amellett, hogy a kerület lakóinak életébe beépült a Bázis, mint színházi helyszín, 

és programjainkat már nemcsak mi szervezzük, hanem önszerveződően is létrejönnek, a 

szakma is felismerte és elismerte, hogy - nyilvánvalóan tapasztalható szociális és oktatási 

eredményeink mellett - a közösségi színház is színház. Ezekből a tapasztalatokból indulunk 

ki, amikor 2016-ban folytatjuk a megkezdett munkát, és még nagyobb célokat tűzünk magunk 

elé. 

 

 

ESZMEI  CÉLKITŰZÉS  

2014-ben Magyarországon a közösségi színház elsősorban projektszinten jelent meg a hazai 

színházak munkáiban. Színházzal, vagy társulattal, amelyik működési formaként tekint a 

közösségi színházra, nem találkoztunk, így főleg külföldi példákra alapozva kezdtünk el 

kizárólag közösségi színházi módszerekkel dolgozni. Az első év a tanulásé volt. Projekteket 

tanulmányoztunk, hoztunk létre és fejlesztettünk, amiket nagy hagyományú külföldi 

színházak már eredményesen alkalmaztak. 2015 elején azt tűztük ki célul, hogy kialakítsuk 

saját közösségi színházi arculatunkat. Az általunk alkalmazott művészeti profil, módszer 

merít a külföldi példákból, de azt a helyi körülményekre, lehetőségekre, és elsősorban a helyi 

közösségekre adaptáljuk.  

2015-ben nemcsak a magyar színházi szakmát sikerült meggyőznünk arról, hogy a közösségi 

színház valós alternatívája lehet az itthoni színházművészetnek, hanem a helyi közösségeket, 

a helyi közeget is, hogy a színház és annak módszertana jó eszköz a hétköznapi problémák 

artikulálása, megoldása érdekében. Reményeinket valóra váltva a Bázis megtelt élettel. Már 

nem mi keressük a fiatalokat, közösségeket, akikkel előadást lehet létrehozni, hanem ők 

jönnek hozzánk, - jelenlétük állandó a Bázison, egyre több programban vesznek részt aktívan. 

2016-ban formálódó előadásunk alkotói kész szándékkal, mondanivalóval érkeztek. Egy 

közösségi színház mindig több pusztán előadások helyszínénél. 2016-ban már a hét öt napján 

zajlik többféle közösségi esemény, amiket az itt létrejövő, vagy itt bázisra lelő közösségek 

generáltak, generálnak.  

 

 

MŰKÖDÉSI KONCEP CIÓ  

Az elmúlt két év tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy a közösség, közönség igényeinek 

tekintetében sokkal nagyobb lépésekben lenne szükséges haladnunk, de mi tervszerűen és 

nem ugrásszerűen akarjuk ezt megvalósítani. Erre azért van szükség, mert anyagi 
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lehetőségeink nem növekednek olyan exponenciálisan, mint a hozzánk járók „elvárásai”, 

valamint nem rövidtávon szeretnénk minél látványosabb és nagyobb eredményeket elérni, 

hanem valódi, jól átgondolt, és utólag monitorozott projektek által hosszútávú 

együttműködési lehetőséget nyújtani látogatóink számára. Fő tevékenységünk színházi 

előadások létrehozása saját, egyedi közösségi színházi módszerünkkel. Egy-egy ilyen projekt 

többhónapos próbafolyamatból és az azt követő előadásokból áll. Egyértelműen látszik, hogy 

az egyes darabokban résztvevők óriási változáson mennek keresztül. Sokkal motiváltabbak, 

tudatosabbak és közösségben-gondolkodóak lesznek. Minden előadást új résztvevőkkel 

valósítunk meg, így biztosítva, hogy minél többen megtapasztalhassák annak pozitív 

hozadékát. Elsődleges célcsoportunk továbbra is a 15-30 év közötti fiatalok csoportja. Ez a 

korosztály nyitott és fogékony, de mint a fiatalokra jellemző, érzékeny átmeneti állapotban 

van, ahol nagyon fontos a kellő iránymutatás, az értékek képviselete. Tapasztaljuk, hogy ha 

lehetőséget kap, azonnal ráharap és azonnal nagy változást lehet elérni náluk. Célunk nem egy 

állandó társulat építése, hanem a lehetőség biztosítása minél több érdeklődő, résztvevő 

számára a közösségi színházi munka megtapasztalasáról.  

 

 

A  CSAP AT  

Mint fentebb olvasható volt, egy közösségi színház működésének minősége nem a diplomás 

színészek létszámától függ. Fő tevékenységünk mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk 

további programok megvalósítására, (anyagi helyzetünk sajátossága okán egyelőre nem 

főállású) munkatársaink más-más szakmai területekről érkeztek. A KOMA Bázis profiljának 

kialakításáért és a projektek fejlesztéséért Zrinyi Gál Vince művészeti vezető felel. Az ő 

munkáját támogatja Anka Kristóf művészeti asszisztens, aki emellett a Bázis üzemeltetését és 

a programok akadálytalan lefolyását koordinálja. Mattyasovszky Zsolnay Bálint a színházi 

előadások létrehozásában mint művészeti munkatárs és író vesz részt. A Bázis működését és 

gazdálkodását Tardi Lívia vezeti. Neki segít több önkéntes és  gyakornok. Fenyvesi Boglárka 

művelődésszervező, szociálpedagógus a Bázis Filmklub felelőse, ezen kívül feladatot vállal a 

pályázati anyagok elkészítésében és a KOMA kommunikációjában. Papp Gergely szociális 

munkás önismereti csoportot vezet és számos projekt fejlesztésében részt vesz, szociális 

területen szerzett jelentős tapasztalata fontos szempontokal gazdagítja a közös munkát. 

Tormássy Viktória konduktorként végzett, heti rendszerességű mozgás alapú önismereti 

csoportja mellett több önálló projektet dolgoz ki és hoz létre a Bázison megforduló 

fiatalokkal. Külön meg kell említeni Mervel Miklóst, aki 2009 óta együttműködik a KOMÁ-

val mint műszaki vezető. Előadásaink látványvilágának megkomponálásában elengedhetetlen 

a munkája, emellett a Bázis technikai felszerelésének gondozása és fejlesztése is feladata. 

Előadásaink létrehozásában továbbra is együttműködünk professzionális szakemberekkel, 

projektidőszakokra szerződve. Így továbbra is garantált előadásaink magas minőségben 

megvalósítása. 

Működésünk során egyre inkább szükségét érezzük több állandó munkatárs 

foglalkoztatásának. Anyagi lehetőségeink jelenleg ezt nem teszik lehetővé, de terveink között 

szerepel a helyzet megoldására irányuló törekvés. Amíg ez bekövetkezik, elkötelezett 

önkéntesek és egyetemista gyakornokok segítik minél magasabb színvonalon elvégezni a 

kitűzött feladatokat.  
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A  BÁZIS  

Az elmúlt időszak egyértelművé tette, hogy a közösségi színház helye egyben közösségi tér 

funkcióját is betölti. A KOMA célja a színház társadalomra gyakorolt hatását maximalizálni. 

A Bázis nem csak próbák és előadások helyszíne. A hét minden napján különböző programok 

zajlanak itt: tere az érdeklődésnek, kikapcsolódásnak, közösségben létezésnek. Egy-egy 

előadásban maximum 10 fő részvételével tudunk dolgozni, de az érdeklődés ennél jóval 

nagyobb. Az idejárók igényei, nemegyszer ötletei alapján jönnek létre új kezdeményezések, 

projektek, programok. A foglalkozások nagy része kapcsolódik valamilyen művészeti ághoz. 

A KOMALab foglalkozásai során 14 fiatallal dolgozunk együtt heti rendszerességgel, egyfajta 

színjátszókör keretében. A programban megvalósul a tehetséggondozás, de elsősorban az 

egyéni készségek fejlődésén van a hangsúly: a gondolatok megfogalmazása, a beszéd, a 

koncentráció, a figyelem, a kreativitás fejlesztésén. A Bázis Filmklubon a közös tematizált 

filmnézés előtt és után helyet kap a közösségfejlesztés, az önismeret, az egyéni és csoportos 

kommunikáció tanulása, vélemények megfogalmazása. A Zsendülés több művészeti ág 

bevonásával, a mozgástól egészen a képzőművészetig, azt a célt tűzi ki, hogy elcsendesedve, 

az alkotás és a meditáció 

segítségével közelebb jussanak 

önmagukhoz a résztvevők. 

Más programjaink nem 

kapcsolódnak szorosan a 

művészetekhez, de az ide járó 

fiatalok számára egyértelműen 

hiánypótló szerepet töltenek 

be. Ilyen a tanulószoba, ahol 

önkéntes tanáraink ingyen 

korrepetálják a nehezen tanuló 

diákokat, vagy az emeltszintű 

érettségire készülőket. 2016-

ban indítottunk újabb 

csoportot, ahova azok a 

fiatalok járnak, akik 14-16 évesen kiléptek az oktatás intézményes keretei közül, de a Bázison 

kapott impulzusok hatására a tanulás felértékelődött számukra és 20-22 évesen szeretnének 

érettségit szerezni. A tanulmányi programok mellett a közösségfejlesztés fontos eleme a 

kikapcsolódás, rendszeresek a darts-, pingpong bajnokságok vagy a bulik.  

Terveink között szerepel 2016 őszén egy SOLE program beindítása a kerületben, amivel a 

még fiatalabb korosztály felé tudunk nyitni. Ez a program a nonformális oktatás mellett az 

internet használatára tanítja az általános iskolás korúakat úgy, hogy közben az iskolarendszer 

követelményeinek is jobban meg tudjanak felelni a program során kapott motivációval. 

 

 

MŰVÉSZETI  P ROJEKTEK  

Második, közösségi színházi módszerekkel létrehozott előadásunk sikeres bemutatóját 

követően kijelenthetjük, hogy kidolgoztuk és alkalmazzuk azt a sajátos munkamódszert, 

amivel a résztvevőkkel közösen négy hónap alatt színpadra állíthatunk egy egész estét betöltő 

előadást. Terveink között szerepel 2016 márciusa és 2017 februárja között két további ilyen 

előadás megalkotása. Ezek anyagi hátterének biztosítása még megoldásra váró feladat. 

Emellett kisebb művészeti projektek megvalósítását tervezzük az évre. 
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 KOMALab 

Előadásaink során nem arra fektetünk hangsúlyt, hogy a szereplők színészi készségeit 

fejlesszük. Sokkal fontosabb, hogy az előadás létrejöttében minél őszintébben és 

tevékenyebben résztvegyenek. Általában nemcsak színházi előképzettséggel nem 

rendelkeznek, de kevés élményük, tapasztalatuk van egy gondolatból kiinduló projekt 

kidolgozásában és megvalósításában. Ezért arra koncentrálunk a négy hónapos 

próbafolyamat alatt, hogy megtanuljanak áldozatot hozni egy közösségért (részt kell venni 

a próbán, ha éppen nincs kedvük, akkor is), hogy megfogalmazzák a gondolataikat (fontos 

a véleményük, hiszen az előadás róluk szól, ha nem mondják el, mit gondolnak, nem lesz 

őszinte), hogy minél hosszabban tudjanak koncentrálni (sokuknak még az iskolai 45 perces 

órák is bőven a tűréshatáron kívül vannak).  

A KOMALab sokkal inkább hasonlít egy színjátszóra. Itt senki emlékeit, élményeit nem 

boncolgatjuk. A cél itt már sokkal inkább azoknak a színészi eszközöknek a megtanulása, 

ami később az élet bármely területén hasznosíthatók. Heti egy alkalommal három órán 

keresztül foglalkozunk egy már megírt drámával, amit ha úgy érezzük, hogy 

megmutatható, akkor egy-két alkalommal közönség előtt is bemutatjuk. Az első dráma 

Garaczi László Ovibrader című műve, aminek témája szorosan kapcsolódik a KOMA 

2015-16-os témájához, az internethez, a virtualitáshoz. A felhőtlen munka örömére 

alapozzuk ezeket az együttléteket, így konkrét „bemutatót” nem tűzünk ki előre, de előre- 

láthatólag 2016 őszén jutunk el a dráma megmutatható verziójáig. Ahogy ez megtörténik 

új drámát választva dolgozunk tovább.  

 

 „Semmi” 

Harmadik közösségi színházi előadásunkban túllépjük, kibővítjük a 15-30 éves résztvevők 

korosztályát: ebben az előadásban a negyvenes éveikben járó felnőttek is szerepelnek. 

Örömmel üdvözöltük jelentkezésüket, olyan előadást tervezünk, amiben szó eshet a a 

generációk közötti különbségekről. A próbafolyamat 2016 márciusában elkezdődött, a 

pontos téma, mivel a résztvevőkkel közösen dolgozzuk ki, a következő hónapokban alakul. 

Körvonalazódni látszik, hogy egy, Janne Teller: „Semmi” című regényében említett 

gondolat értelmezésére, cáfolatára építünk: „Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. 

Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” A munkafolyamatban nyolcan 

vesznek részt, negyven év körüli, családos felnőtt emberek, és a huszonéves, még a 

családalapításon egyáltalán nem gondolkodó fiatalok.  

A témafelvetés illeszkedik már megvalósult, a virtuális létről, térről szóló előadásainknak, 

azt keressük benne, próbáljuk megfogalmazni, ki mit tart értékesnek? Mi az, ami megéri? 

A kattogas@por.no az internetes pornóhasználatot járja körbe, a cyberbully, az internetes 

zaklatásról szól, a „semmiben” arra keressük a választ, ki mit tart értéknek az életében, az 

életben.  

 

 Tábor 

2015-ben, Badacsonyi táborunkban 2 fontos célt valósítottunk meg: létrehoztunk egy olyan 

művészeti tábort, ahová azok a tehetséges fiatalok is el tudtak jönni, akik a hasonló 

színvonalú tehetséggondozó táborokat azok magas önköltége miatt nem engedhetik meg 

maguknak. A másik megfigyelhető eredmény az volt, hogy az egy hetes együttélés adta 

szocializációs problémák, kihívások új készségekkel bővítették a résztvevők egyéni 

kommunkációs és megoldási repertoárját. A XV. kerület és Badacsony Önkormányzat 

támogatásával a fiataloknak nem kellett fizetniük a táborozásért, - a résztvevők több, mint 

a fele életében először nyaralhatott a Balaton közelében.  

mailto:kattogas@por.no
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Ezen tapasztalatok mentén tervezzük idei táborunkat méginkább nagyszabásúra. Idén olyan 

helyszínt keresünk, ahol sokkal több résztvevő elfér, terveink szerint több, mint 40 fiatallal 

táborozunk majd együtt tíz napon át. Összművészeti programsorozatunkban négy külön 

szekcióra jelentkezhetnek majd a résztvevők (film, színház, képzőművészet és zene). Mind 

a négy szekció külön tevékenykedik a választott saját művészeti ágban, de azonos témán 

dolgoznak és a programok egy része szintén közösen zajlik majd. A tábor zárásaként egész 

napos minifesztivál keretében kiállítás, előadás, filmvetítés és koncert során mutatjuk be a 

helyi lakosoknak, helyi közösségnek a tábor eredményeit.  

 

 Drog 

2017 elején tervezzük bemutatni a KOMA negyedik közösségi színházi előadását. A 

Blokkolóban 2015-ben a fiatalok életterét vettük górcső alá: a panellakás, mint díszlet és 

háttér használatával figyeltük, hogyan élik mindennapjaikat. A következő előadások a 

virtuális élettér használatának problémáiról szóltak: a kattogas és a cyberbully is ezt a 

témát járta körül. A „Semmiben” azt próbáljuk meg felfejteni, mik az egyén értékei, 

értékrendejei, és hogyan illeszthetők egy nagyobb egészhez, egy közösséghez, a 

társadalomhoz.  

Negyedik előadásunkban ismét egy érzékeny, kurrens témát járunk körül, nézünk meg a 

fiatalok szem(szög)én keresztül: Mit okoz a kábítószerhasználat? Mik a szerhasználat 

biológiai, szociokulturális  következményei? Kell-e tiltani tőle a fiatalokat, kellő 

felvilágosítással megelőzhetőek-e az ártalmak? Keressük a válaszokat, ők milyen hatását 

látják, milyen változást vesznek észre általuk ismert szerhasználó barátaikon, 

ismerőseiken?  

 

 

ELŐADÁSAINK TOVÁBBJÁTSZÁS A  

Nemzeti vegyesbolt 
Bemutató időpontja: 2013. december 31. 

Rendező: Dömtörö Tamás 

Az előadás továbbjátszása 2014 ősze óta az Átrium Film-Színházban történik havi egy 

alkalommal a 2015-16-os évadban is. 

 

kattogas@por.no 
Bemutató időpontja: 2015. november 6. 

Rendező: Zrinyi Gál Vince 

Az előadást a KOMA Bázison mutattuk be Patocskai Katalin és Zrinyi Gál Vince 

szereplésével. A Bázison megtekinthető előadást havonta 4-6 alkalommal középiskolákban is 

játsszuk feldolgozó foglalkozással egybekötve az ország teljes területén. 

 

cyberbully 
Bemutató időpontja: 2016. január 22. 

Rendező: Zrinyi Gál vince 

Második közösségi színházi előadásunkat új 

résztvevőkkel (szereplőkkel) hoztuk létre, az 

internetes alázás témájában szerzett saját 

tapasztalataikat dolgoztuk fel közösen. Ebben 

az előadásunkban nagy hangsúlyt kap a látvány, 

a technikai hatások, a díszlet speciális 

mailto:kattogas@por.no
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felépítése, technikai igénye miatt külső helyszíneken, középiskolákban nem tudjuk játszani a 

darabot, viszont nagy örömünkre a darab híre már elterjedt, így minden előadásunkat egy-két 

osztály közösen megtekinti, akikkel később valamelyik tanítási órájukon feldolgozó 

foglalkozást, beszélgetést tartunk. Terveink szerint a 2016-17-es évadban is repertoáron 

tartjuk az előadást. 

 

 

SZAKMAI KAP CSOLATOK  

 XV. kerületi civil kapcsolatok 

Peremkerületi jelenlétünk elejétől fontos számunkra, hogy a kerület életébe ne csak 

intézményi szinten, hanem a lakók mindennapjaiba is beszivárogjon a KOMA. Az 

Önkormányzat különböző programjain (napközis tábor, állami ünnepek, közösségfejlesztő 

projektek fejlesztése, létrehozása) 2010 óta folyamatos a jelenlétünk. Ezt a kapcsolatot már 

nem fejleszteni, inkább szintentartani és néha frissíteni kell. Ami nagyon fontos volt 

nekünk, hogy a kerületi lakók (elsősorban a 15-30 év közöttiek) is tudjanak a Bázis 

létezéséről, működéséről, hogy tudják miért vagyunk, és hogy használjanak mind minket, 

mind a Bázist. 2015-ben robbanásszerű fejlődést sikerült elérnünk ezen a területen. Szinte 

minden hónapban jött be hozzánk úgy valaki a kerületből, hogy ő szeretne hozzátenni a 

Bázis működéséhez. Így jött létre a Bázis Filmklub, a Zsendülő, így van egyre több 

ingyenesen korrepetáló tanárunk, így készülnek az előadásainkhoz kapcsolódó kiállítások, 

könyvklub, de már az új közösségi színházi előadásokhoz sem kell toboroznunk, hanem a 

jelentkezők közül kell csak kiválasztanunk a résztvevőket. Munkánk egyik legnagyobb 

sikere, talán éppen az, hogy a helyiek abszolút felismerték a közösségi színházban és a 

Bázisban rejlő lehetőséget. Nem csak kapni akarnak, hanem ők akarnak létrehozni, 

megvalósítani. 

 

 Belvárosi Tanoda Alapítvány 

2015 nyara óta tárgyalunk a Belvárosi Tanoda Alapítvánnyal egy olyan együttműködésen, 

ami folyamatossá tenné szociális munkások, szociológusok, ifjúságvédelmisek jelenlétét a 

Bázison. Elsősorban színházi munkáink során olyan mértékben elnyerjük a velünk 

dolgozó, hozzánk betérő fiatalok bizalmát, hogy kendőzetlenül fény derül apró-cseprő, 

vagy éppen megoldhatatlannak tűnő gondjaikra is. Ezeknek egy részét tudjuk mi orvosolni. 

Tudunk nekik tanárokat szervezni, hogy átmenjenek a pótvizsgán, sikerüljön a témazáró, 

vagy megszerzzék az érettségit. Cv-t írni is tudunk segíteni, és az egyéni mentorálást is 

tudjuk egy bizonyos szintig mi végezni, de sok olyan kérdés, probléma merül fel, amihez 

fontosnak látjuk más területről érkező szakemberek bevonását. Ezért képzeljük úgy el a 

Bázist, mint amit a színházi események határoznak meg, de több szálon, több szolgáltatás 

miatt lehet hozzá kapcsolódni. Több közös pályázatot adtunk már be a BTA-val és ezt 

tervezzük továbbra is, mert nagyon reméljük, hogy sikerül megtalálnunk a finanszírozását 

egy ilyen civil szervezetek közti együttműködésnek is, ahol minden szakember a saját 

tapasztalataival és eszközeivel, de a fiatalokért dolgozik együtt. 

 

 Komló Közösségek Háza 

Munkánk egyik legfontosabb elismerése talán, hogy a Komlói Közösségek Háza és a 

komlói Önkormányzat szeretné a KOMA működési modelljének Komlóra adaptálni. 2015 

novembere óta tárgyalunk és tervezünk közösen, hogy 2016 nyarán egy táborral 

elindulhasson a KályHa (a komlói közösségi színház), ami még ebben a naptári évben 
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megtartaná első közösségi színházi bemutatóját is a KOMA mentorálásával, de helyi 

szakemberekkel és helyi fiatalokkal.  

 

 KÖZért 

2014-ben elkezdtünk hálózatot építeni a hazai közösségi színházi módszerekkel foglalkozó 

szervezetekkel. Az akkor még csak informális társulásban havonta találkoztunk, hogy 

átbeszéljük, ki mivel foglalkozik éppen, és milyen közös irányokat látunk. 2015-ben 

megtartottuk az első magyarországi közösségi színházi fesztivált az OPEN Fesztivált. 

Ebből hagyományt szeretnénk csinálni és így 2016-ban ismét megtartjuk már bővített 

programokkal a második OPEN Fesztivált. 

Emellett továbbra is megmaradtak az informális találkozóink és egyre több közös 

projektterv merül fel a közös workshopoktól, a táborokon át a nagyobb projektekig. 

 

 

NEMZETKÖZI  JELENLÉT  

A közösségi színházi munkamódszer nem írható le általánosan. Vannak elemei, amik miatt 

valódi közösségi alkotásról beszélhetünk és talán egyetemesen értelmezhetőek, de már csak a 

közösségek különbözőségei miatt is minden színház eltérő módszerekkel dolgozik. Ezek 

persze időről időre újragondolást, fejlesztést igénylő módszerek. A KOMA 2016-ra 

egyértelműen megtalálta a saját munkamódszerét akár az előadások létrehozását, akár a Bázis 

működését (kísérő programok, foglalkozások, szellemiség) tekintve. Az elmúlt években saját 

fejlesztésünk céljából kerestük a külföldi kapcsolatokat, azokat a színházakat, fórumokat, ahol 

hasonló metódusú munkákkal foglalkoznak. 2016-ban partneri kapcsolatokat keresünk. Részt 

veszünk májusban a Karlsruheben megrendezésre kerülő három napos 3. 

Bürgerbühnentagung elnevezésű egyik legnagyobb európai közösségi színházi konferencián, 

ami a 2017-es fesztivált készíti 

elő. Emellett kapcsolatot építünk 

a Staatsschauspile Dresden 

közösségi színházi tagozatával, 

ami már több, mint 5 éve évi 5 

közösségi színházi bemutatót hoz 

létre és épít belőlük repertoárt. 

2015 óta működünk együtt az 

Olomouc-ben található Divadlo 

na cucky társulattal, akikkel a 

Citygame-t (köztéri társasjátékot) 

fejlesztettük együtt és jelenleg is 

van egy közös projektünk a 

Creativ Europe-nál, amibe egy 

holland együttes is részt vesz.  

 

 

GAZDÁLKODÁS  

A 2015. év pozitív tapasztalata, hogy egyre többen látogatják állandó nyitva tartás mellett 

üzemelő Bázisunk programjait, és sikerült elérnünk előadásainkkal a fővárosi és vidéki 

középiskolákat is. A 2016-os évben nagy hangsúlyt fektetünk a Bázis látogatószámának 

további emelésére és jegybevételünk növelésére – mindamellett, hogy szorosan vett 
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célközönségünk a XV. kerületi lakosok számára kedvezményes kerületi jegyet biztosítunk, 

illetve a XV. kerületi Önkormányzattal kötött bérleti szerződésünk szerint a jegybevételünk 

50%-val járulunk hozzá a Bázis rezsiköltségéhez. 

2015. év öröme – az állandó nyitva tartás és üzemeltetés, rendszeres programok – a 2016. év 

gazdasági kihívása is egyben. Állandó stábtagjaink számát tervezzük növelni a 2016. évben. 

Három korábbi önkéntesünket szeretnénk foglalkoztatni: Fenyvesi Boglárkát főállású 

munkavállalóként, Tormássy Viktóriát és Papp Gergelyt alkalmi munkavállalói jogviszony 

keretében. Ezen túl folytatjuk gyakornoki programunkat és egy fő sajtókapcsolatokért felelős 

munkatárssal szeretnénk bővíteni csapatunkat. 

A rendszeres hazai és nemzetközi közcélú pályázati források felkutatásán túl keressük a 

közösségi finanszírozási formákat is. Ennek megfelelően olyan támogatói programot indítunk, 

amely keretében magánszemélyek és vállalkozások eseti vagy rendszeres hozzájárulást 

nyújthatnak a közösség számára ingyenes programok (Filmklub, Zsendülés, Önismereti kör, 

Tanulószoba) működtetési költségeinek finanszírozásához. 

 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK  

A KOMA Bázison folyó közösségi színházi munka elkötelezett annak résztvevői, a közönség, 

a közösség, a velünk együtt dolgozó fiatalok és különböző korosztályok, helyi lakosok iránt. 

Igényeik feltérképezésével, ötleteikre való nyitottsággal működünk, mindig figyelembe véve, 

hogy értük és róluk szól, amit megvalósítunk. Eredményeink tükrében kimutatható, hogy a 

létrehozott előadások színház-szakmailag is sikeresek, és ami egy fő indikátor, a nézőszám, 

ami a programok látogatottságát kíséri. A megvalósult projektek tapasztalatai mindig újabb 

tanulási folyamatot generálnak számunkra. Más civil szervezetekkel együttműködéseink 

eszköztárunkat bővítik. Támogatási kereteinket mindig visszaforgatjuk közös célunk 

megvalósításába; - a tanulás, a tapasztalat, a megtartás,  új projektek létrehozása, a fejlődés, 

önismeret helye, terepe, alapja, A KOMA Bázis működésébe, működtetésébe. 

Bízunk benne, hogy mindennek fényében továbbra is számíthatunk az Önök támogatására, 

mellyel a helyi közösség fejlesztésén dolgozunk, művészeti, kulturális és szociális 

ismereteinket felhasználva, kollégáink, önkénteseink és gyakornokaink részvételével. 

 

Budapest, 2015. március 3. 
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