AZ ERŐS TÁNCÉRT ALAPÍTVÁNY 2016-OS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES TARTALMA

2016. ÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK
BEMUTATÁSA
A Forte Társulat Horváth Csaba rendező-koreográfus által 2005-ben alapított formáció.
A társulat tagjai a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, illetve a Táncművészeti
Főiskolán diplomázott művészek. Olyan drámai művek létrehozásával foglalkoznak,
amelyekben a szöveg, a zene, a mozgás és a képzőművészet formai egységéből
teremtődik meg a színpadi nyelv. Egyedülálló formanyelvük egyre nagyobb
népszerűségnek örvend mind hazai, mind külföldi viszonylatban, a társulat előadásai az
utóbbi néhány évben több rangos hazai színházi díjat nyertek, illetve számos külföldi
fesztiválra kaptak meghívást.
A társulat Horváth Csaba vezetésével, 2016-ban is 8 állandó taggal (Andrássy Máté,
Blaskó Borbála, Fehér László, Földeáki Nóra, Kádas József, Krisztik Csaba, Nagy Norbert,
Pallag Márton), illetve vendégművészekkel kiegészülve dolgozott. A pályázatírást,
előadás egyeztetést, produkciós menedzsmenti, adminisztrációs, közönségszervezési és
online kommunikációs feladatokat 2016 november 1-ig Számel Judit látta el, feladatait
utána Kudron Anna vette át.
2016-ban három bemutatóval bővült a társulat repertoárja, az előadások országos
hírnevű fesztiválokon debütáltak: Bartók Béla: Concerto c. előadása az Ördögkatlan
Fesztiválon, majd Budapesten a CAFe Budapest Fesztivál keretében volt először látható,
Bartók Béla: 5. vonósnégyes c. darabja szintén CAFe Budapest Fesztiválon
bemutatkozott be. Ezt követte egy hónappal Gerhart Hauptmann: Patkányok c. darabja a
Szkéné Színházban. Az előadások koprodukciós partnerei voltak az Ördögkatlan
Fesztivál, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, a Nemzeti Táncszínház, a
Szkéné Színház, az NKA és az EMMI. A társulat törekszik arra, hogy minden előadását
koprodukció keretében mutassa be, és egyeztetési, logisztikai és darabválasztási
szempontból is utaztatható, széles közönség számára sok helyszínen játszható
előadásokat hozzon létre.
A társulat a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban a SÍN Kulturális Központban tartotta
próbáit és tréningjeit, emellett egy új helyszínt próbált állandósítani, az Erkel Ferenc
Néptáncegyüttessel együttműködve és megosztva a Szentkirály utcai próbatermet is
használja. A széles repertoár, a gyakori és rendszeres próbák megkívánják az ezirányú
fejlesztést. A SÍN épületének alagsorában található raktár pedig helyet biztosított az
előadásokban használt díszleteknek, kellékeknek és jelmezeknek.
Repertoár:
- AGOTA KRISTOF: A NAGY FUi ZET
- FJODOR DOSZTOJEVSZKIJ: BUk N El S BUk NHOk DEl S
- KERESZTURY TIBOR-TAR SAl NDOR: A TE ORSZAl GOD
Itthon is több városban láthatta a közönség az előadást, így Debrecenben a DESZKA
Fesztiválon, Pécsett a POSZT-on, Szegeden a THEALTER-en, Nagyharsányban az
Ördögfesztivál keretében. Ezeket a Kortárs Dráma Fesztivál követte, mely során több
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külföldi, szakmai csoport (dramaturgok, alkotók, menedzserek) látogatott meg, olyan
intézményekből mint a buenos airesi Farber Literary Agency, vagy éppen a cseh Divadlo
fesztivál, hogy csak néhányat említsünk. Ezen felbuzdulva a Trafó egész évadban angol
felirattal tűzi ki az előadást, így a társulat és a színház közös erővel próbál nyitni az
angol nyelvű sajtó és az itt élő külföldi közönség felé.
- ARANY JAl NOS: TOLDI
- BERNARDA ALBA HAl ZA
- HELEN EDMUNDSON: IRTAl S
A bemutatók:
BARTOl K BEl LA: CONCERTO
bemutató : 2016. augusztus 5. – Oi RDOi GKATLAN FESZTIVAl L
2016-ban a korá bbi gyakorlattó l elté rő en, nem csak má r meglé vő darabbal szerepelt a
tá rsulat az Oi rdö gkatlan Fesztivá lon, hanem kimondottan erre az alkalomra ké szı́tett
Horvá th Csaba koreográ fiá t Bartó k Bé la Concerto cı́mű mű vé re é lő zenei kı́sé rettel, a
tá rsulat tagjainak é s vendé gtá ncosok kö zremű kö dé sé vel. A beremendi Megbé ké lé s
Ká polna elő tt ö sszegyű lő 5000 ember szá má ra nyú jtott gyö nyö rű , katartikus é lmé nyt ez
az este.
BARTOl K BEl LA: CONCERTO é s V. VONOl SNEl GYES
bemutató : 2016. októ ber 21. – VAl RKERT BAZAl R a CAFe Budapest Kortá rs Mű vé szeti
Fesztivá l ré szeké nt
Bartó k Bé la: Concerto c. elő adá sa az Oi rdö gkatlan Fesztivá lon, majd Budapesten a CAFe
Budapest Fesztivá l kereté ben volt elő szö r lá tható , Bartó k Bé la: 5. vonó sné gyes c. darabja
szinté n CAFe Budapest Fesztivá lon bemutatkozott be.
GERHARD HAUPTMANN: PATKAl NYOK (fordı́totta: Parti Nagy Lajos)
bemutató : 2016. november 25-26. - SZKEl NEl SZIlNHAl Z
A nagysikerű A nagy fü zet, az Irtá s, a Farkasszem é s a Bű n é s bű nhő dé s cı́mű
koprodukció k utá n ezú ttal november vé gé n kerü lt sor a Forte Tá rsulat é s a Szké né
Szı́nhá z ú j kö zö s produkció já ra Patká nyok cı́mmel a Szinte egy hó nappal a Concerto /
5.vonó sné gyes c. elő adá sok bemutató já t kö vető en kerü lt sor Gerhart Hauptmann:
Patká nyok c. premierjé re a budapesti Szké né Szı́nhá zban, nagyon é lé nk sajtó figyelem
ö vezte mind a darab vá lasztá sá t, mind pedig a vendé gszereplő ket.
KEN KESEY-DALE WASSERMANN: SZAl LL A KAKUKK FEl SZKEl RE
bemutató : 2016. á prilis 2. – VOi ROi SMARTY SZIlNHAl Z, SZEl KESFEHEl RVAl R
Horvá th Csaba rendezé sé ben é s a tá rsulat tagjainak a kö zremű kö dé sé vel (Fehé r Lá szló ,
Ká das Jó zsef, Krisztik Csaba, Nagy Norbert, Pallag Má rton) mutatja be a Vö rö smarty
Szı́nhá z Ken Kesey vilá ghı́rű kö nyvé nek szı́npadi adaptá ció já t, Szá ll a kakukk fé szké re
cı́mmel.
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Az éves beszámoló megtalálható a társulat honlapján:
www.fortecompany.hu

(Tá rsulat – Kö zhasznú adatok)
Az Alapı́tvá ny tavaly ö nké nteseket foglalkoztatott, akik fő ké nt az elő adá sok kapcsá n
asszisztenciá ban, illetve logisztikai feladatokban, online tartalomké szı́té sben
segé dkeztek.
Az Alapı́tvá ny 2016-ban is tagja volt a Fü ggetlen Elő adó mű vé szeti Szö vetsé gnek.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZESÜLŐK SZÁMA
Külföldi vendégszereplések során: 4 / 606
(Románia, Csehország, Szerbia, Macedónia)
Saját és koprodukciós előadások során: 74 / 18.753
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FŐBB EREDMÉNYEI
Az Alapı́tvá ny együ ttmű kö dö tt az AKKU Egyesü lettel, hogy elő adá sait
akadá lymentesı́tse, é s ezá ltal miné l szé lesebb né ző i ré tegek szá má ra elé rhető vé tegye.
A nagy fü zet c. elő adá s akadá lymentesı́té se mellett angol felirattal is lá tható volt,
valamint szá mos alkalommal szakmai beszé lgeté s egé szı́ti ki az elő adá st. Nagy
é rdeklő dé s ö vezi a gimnazistá k irodalmi oktató inak ré szé rő l, ezé rt amikor csoportok
é rkeznek taná raikkal, akkor az ő ré szü kre ké szü l a tá rsulat felké szı́tő vagy é rté kelő
beszé lgeté sre.
A tá rsulat rendszeresen vesz ré szt szakmai beszé lgeté seken é s kö zö nsé gtalá lkozó kon. A
Szké né Szı́nhá z gyakran szervez Kritikus Ol rá t az elő adá sokhoz kapcsoló dó an, a Thá lia
Szı́nhá zban rendszeresen igé ny mutatkozik a Toldi elő adá sra lá togató iskolá s csoportok
ré szé rő l kö zö nsé gtalá lkozó ra. Szinte mindegyik kü lfö ldi é s vidé ki vendé gszereplé s sorá n
a szakmai beszé lgeté sek é s kö zö nsé gtalá lkozó k a hivatalos program ré szé t ké pezik.
A tá rsulat é vrő l-é vre nagy hangsú lyt fektet arra, hogy miné l szé lesebb kö zö nsé gré teget
é rjen el a fiataloktó l az idő sebb korosztá lyig, valamint a fogyaté kkal é lő k szá má ra is
elé rhető vé tegye elő adá sait. Teszi mindezt az elő adá sai, é s az azt kiegé szı́tő szakmai
programok á ltal. Az angol felirattal já tszott elő adá sok repertoá rjá t most jó l kiegé szı́ti a
Concerto /5. vonó sné gyes elő adá s, mely teljessé ggel tá ncelő adá ské nt, illetve Bartó k Bé la
nevé vel is fé mjelezve a kezdetektő l felkeltette az itt é lő kü lfö ldiek figyelmé t.

Budapest, 2017. május 30.
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