AZ ERŐS TÁNCÉRT ALAPÍTVÁNY 2017-ES ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES TARTALMA

2017. 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.
2017-ben egy összesen nyolc előadásból álló repertoárt vitt tovább a társulat, mely már
egy komolyabb művészeti, logisztikai és forgalmazási hátteret igényel. (Concerto és 5.
vonósnégyes táncelőadások, Patkányok – 2016-os bemutató, A te országod és Bűn és
bűnhődés – 2015-ös bemutató, Bernarda Alba háza – 2014-es bemutató, A nagy füzet –
2013-as bemutató, Toldi – 2012-es bemutató. A legrégebbi előadás 5 éve van
folyamatosan repertoáron.)
2017 a díjak és a mérföldkövek éve volt.
Az 5. vonósnégyes és Concerto előadások, azaz az alapítvány Bartók estje összesen ennyi
díjazást kapott:
5. vonósnégyes - Lábán Rudolf-díj (legjobb koreográfia: Horváth Csaba)
Concerto - Lábán Rudolf-díj jelölés (legjobb koreográfia: Horváth Csaba)
5. vonósnégyes - XIX. Országos Kortárs Összművészeti Találkozó fődíja, Veszprém
5. vonósnégyes/Concerto - THEALTER Fesztivál kritikusdíja
Ezen kívül Krisztik Csabát, a társulat tagját 2017 szeptemberében Kaszás Attila díjjal
tüntették ki.
A nagy füzet című előadás alkotócsapata 2018. február 15-én 5. évfordulóját ünnepelte.
A Toldi című előadás 2012-es bemutatója óta folyamatosan repertoáron látható, s 2017
novemberében elérkezett a 150. alkalomhoz. A Toldi először angol felirattal, külföldi
nézők előtt játszotta a társulat Berlinben, hirdetve ezzel Arany János munkásságát is.
Horváth Csaba philadelphiai Vérnász bemutatóját majdnem 6000 néző látta, 28 előadás
keretében, az alkotócsapat tagja volt Ökrös Csaba zeneszerző is. A dunaPart Showcase
fesztivál keretében 2017-ben a száz fős külföldi szakmai vendégsereg a Forte Társulat
repertoárjából három előadást is láthatott. Itthoni fesztiválokon sem volt kisebb a
részvétel, a Thealter Fesztiválon négy előadás mutatkozott be a társulat darabjai közül.
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 Kudron Anna látta el.
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A társulat 2017-ben a SÍN Kulturális Központban és a Jurányi Inkubátorházban tartotta
próbáit és tréningjeit, emellett 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 helyett a társulat egy új, nagyobb raktárat bérelt ki 2017 nyarán.
Repertoár:
-

AGOTA KRISTOF: A NAGY FUp ZET
BARTOq K BEq LA: CONCERTO Eq S V. VONOq SNEq GYES
GERHARD HAUPTMANN: PATKAq NYOK
FJODOR DOSZTOJEVSZKIJ: BUs N Eq S BUs NHOs DEq S
KERESZTURY TIBOR-TAR SAq NDOR: A TE ORSZAq GOD
ARANY JAq NOS: TOLDI
BERNARDA ALBA HAq ZA

A bemutatók:
MÁRTON LÁSZLÓ: CARMEN – VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
Bemutató időpontja: 2017. 03. 04.
A Vörösmarty Színház 2017. márciusi bemutatója a Carmen c. előadás volt, Horváth Csaba
rendezésében. A szereplők között számos Forte Társulati tagok találunk: Andrássy Máté,
Blaskó Borbála, Fehér László, Krisztik Csaba, Nagy Norbert, Pallag Márton, illetve a társulattal
szorosan együttműködő Widder Kristófot. (Bernarda Alba háza – rendező, Concerto / 5.
vonósnégyes – táncos, Vaterland - szereplő). Az előadás jelmeztervezője Horváth Csaba
állandó alkotótársa, Benedek Mari. Az előadás díszlettervezőjeként Antal Csabát kérték fel, ez
az együttműködés a Forte berkein belül a Vaterland című előadásnál folytatódott.
JON FOSSE: HALÁL THÉBÁBAN – VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
Bemutató időpontja: 2017. 12. 15.
A Halál Thébában az Oidipusz-trilógia lenyűgöző kortárs színpadi átirata. Jon Fosse, a világhírű
norvég drámaíró esszenciává sűríti a történetet, és mindvégig fenntartja a pattanásig feszülő
izgalmat. A darab érzelmeket kifejező tűpontos dialógjainak és Horváth Csaba egyedi
mozgásszínházi világának találkozásából egy költői, érzéki előadás született a stúdióban.
Fehér László és Kádas József társulati tagokkal dolgozott együtt ezúttal a rendező.

Az éves beszámoló megtalálható a társulat honlapján:
www.fortecompany.hu

(Tá rsulat – Kö zhasznú adatok)
Az Alapı́tvá ny 2017-ben is tagja volt a Fü ggetlen Elő adó mű vé szeti Szö vetsé gnek.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZESÜLŐK SZÁMA
Külföldi vendégszereplések során: 2 / 370
(Lengyelország, Németország)
Saját és koprodukciós előadások során: 80 / 14839
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KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FŐBB EREDMÉNYEI
A tá rsulat kapacitá si lehető sé geinek megfelelő en folyamatosan keres kü lfö ldi
fesztivá llehető sé geket, illetve egyre inká bb jellemző en a szakmai partnerek eleve
keresik a Forte Tá rsulat é s Horvá th Csaba elő adá sait. A tá rsulatvezető Horvá th Csaba
Philadelphiá ba utazott, hogy megkezdő djö n a Vé rná sz c. elő adá s elő ké szı́té se. Ennek
kereté ben egy hetes tré ninget tartott a Hot House Company tagjainak. A 10 nap sorá n
Lorca: Vé rná sz cı́mű mű vé t alapul vé ve dolgozott a szı́né szekkel angol nyelven. Ezzel
pá rhuzamosan Horvá th Csaba tá rsulatvezető má r Philadelphiá ban pró bá lt, ahol
november elsejé n, amerikai szereplő gá rdá val illetve Op krö s Csaba zeneszerző , magyar
alkotó meghı́vá sá val bemutattá k a Vé rná sz elő adá st.
Novemberben az 5. vonó sné gyes é s Concerto elő adá sok a Vá rkert Bazá rban, valamint
decemberben a Bű n é s bű nhő dé s cı́mű elő adá s a Szké né Szı́nhá zban (angol feliratozá ssal
elő szö r) a dunaPart hazai showcase fesztivá l kereté ben mutatkoztak be. Az elő adá sokat
egy fü ggetlen kurá tori testü let vá lasztotta ki, s ennek kö szö nhető en az ide é rkezett 130
fő s kü lfö ldi fesztivá lszervező kbő l é s producerekbő l á lló szakmai csoport ezeket
megtekinthette. Ez elő segı́ti a tá rsulat kü lfö ldi hı́rnevé t é s mobilitá sá t, melyen
folyamatosan dolgozik.
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.
Az é vad a Benczú r Kerti Esté k szabadté ri estjé vel indult (Concerto é s 5. vonó sné gyes
elő adá sok), majd nem sokkal ké ső bb a Szı́nhá zak Eq jszaká ja kereté ben interaktı́v, a
né ző ket is megmozgató , s testü ket, fantá ziá jukat is haszná ló tré ninggel vá rta az
é rdeklő dő ket a tá rsulat é s vendé gmű vé szei. Folyamatos volt az egé sz é vadban az
elő adá sok audionarrá ció ja, illetve fő leg a Toldi elő adá son alkalmanké nt 1-2 iskolai
csoport ré szvé tele volt jellemző . Elmondható , hogy a narrá ció olyannyira elterjedt a
vá rosban, é s nagy a kı́ná lat, viszont mé g nagyon szű k a kereslet, é s fő ké nt a
szó rakoztató , kö nnyedebb darabok irá nt jelentkezik, hogy a narrá ció ra kivá lasztott
elő adá sokat hosszas elő ké szı́tő folyamat kell, hogy megelő zze, s az idő pont vá lasztá s is
kiemelten fontos.

Budapest, 2018. május 7.
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