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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft ügyvezetői munkakörének ellátására  kiírt  pályázat  feltételeinek  megfelelek,  és  a  követelmények  figyelembe vételével ezúton megpályázom azt.

…………………………………….
Dömötör Tamás
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ELŐZMÉNYEK

Szombathely SzínházaMásfél  évszázados,  hol  gyengébben,  hol  erősebben  jelentkező  igényt  teljesített  be  a szombathelyi városvezetés akkor, amikor elsöprően és egyértelműen eldöntötte: a város saját, önálló társulattal rendelkező színházat alapít. A 19. század végén már majdnem sikerült ez az akció, létrejött egy épület is, azonban akkor - néhány év működés után - kudarcba fulladt a színház működtetése. Voltak  kisebb-nagyobb  fellángolások  az  elmúlt  százvalahány  év  során,  azonban "tettlegességig"  egyetlen  városvezetés  jutott,  az,  amely  huszonhét  igen  szavazattal, elsöprően szavazta meg a Weöres Sándor Színház megalapítását. Vajon  Szombathely  város  polgárai/adófizetői  visszafojthatatlan  vágya  és  akarata manifesztálódott ebben az elsöprő támogatásban, vagy politikai szándékok és játszmák hozadéka -e a létrejött kőszínház?Néző és színész számára szinte mindegy - gondolhatnánk. Pedig nagyon nem az.Az elmúlt húsz évről tudok csak biztosat írni,  szombathelyi vagyok, és kamasz korom éveitől tudatosan figyeltem a színház-ügy alakulását, később személyesen vettem részt ennek  alakításában.  Komoly  szándékot  kétszer  éreztem,  először  a  kilencvenes  évek elején, amikor a Kiss József-Bartók László páros próbált épületet és társulatot építeni,  majd pár évvel később a Bárka Színház (egyik) alapítója, Csányi János akart színházat csinálni.  Mindkét  próbálkozás  "politikusokon  át"  vezetett  volna,  azaz  felülről  próbált megoldást  találni  ahhoz,  hogy  létrehozzon  egy  közösséget  (és  közönséget).  Abban  a pillanatban,  hogy  a  politikai  szándék  meggyengült  és/vagy  elfogyott,  ezek  a színházcsinálók eltűntek Szombathelyről, mintha itt sem lettek volna. Pedig a színházcsinálás egyszerű, mert a színház nem az épületnél kezdődik. Gondolat kell,  meg  egy-két  gondolkodni  és  érezni  hajlandó  ember.  Helyet  bárhol  lehet  találni, játszani bárhol lehet, persze jobb és kényelmesebb állandó helyen, de egyáltalán nem feltétel.  Természetes  "színházteremtődésnél"  az  épület  (ezzel  együtt  a  kényelem) 
következmény.Állandó társulat és állandó épület híján bérletbe szervezett vendégelőadások és egyszeri színházi  események próbálták  kiszolgálni  a  szombathelyi  színházszeretők  igényeit  (a közeli Zalaegerszegre és/vagy Sopronba "átjárókat" most nem számítom, nincs is adat róluk,  hogy  mennyien  voltak),  általában  a  Sportházban  vagy  az  MMIK-ban.  A 
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Sportházban  természetesen  nem  lehet  színházi  igényeket  elvárni-adni-kapni, egyértelműen  kényszermegoldának  tekinthető,  színházi  élmény  megteremtésére alkalmatlan helyszín (nem is erre készült). Az MMIK-ban már inkább volt esély, azonban ott minden befogadott produkció kompromisszumokkal tud(ott) csak megjelenni, hiszen nem ebbe a térben és közegben született. Azonban még a legjobban összeválogatott sorozat is kevés volt ahhoz, hogy igazán hatni tudjon: alig pár száz kiválasztott élvezhette, hiszen a bérletek száma erősen korlátozott volt. És még valami: ez a rendszer drága, a vendégelőadás megvásárlása és utaztatása mindig az.  Erre a helyzetre a megoldás a koprodukció.  A Weöres Sándor Színházban eltöltött  két  évad  során  többször  kíséreltem  meggyőzni  a  vezetőséget  ennek ésszerűségéről, de minden alkalommal azzal az indokkal hárítottak el, hogy nem lehet egyztetni  a  színészeket.  Valóban,  ezzel  a  fajta  műsor-struktúrával  lényegesen  több  a teendő, mint amikor egyáltalán nem egyezteti a színház a színészeit, de nem lehetetlen. „Saját"  produkcióként  a  Karneválszínház  előadásai  itt  készültek  ugyan,  de  nyári produkcióként,  nagyon  drágán,  túlfizetve  az  összes  közreműködőt,  ugyanakkor színvonalában sosem átlépve egy erősen közepes, amolyan "nyári-könnyű-gyors-hakni" színvonalát. (Tegyük hozzá, hogy nem is célja  egy pár hetes próbaidőszakkal elkészülő nyári produkciónak, hogy maradandó előadást hozzon létre.)A  felsorolt  tényekből  az  következik,  hogy  saját  színházra  (érzelmek  és  gondolatok színházi formában való megnyilvánulására) igenis szükség volt Szombathelyen. A kérdés az, hogy ki mit ért színház alatt?Számomra elég hamar kiderült, hogy Szombathelyen az emberek nagy része ÉPÜLETET ért színház kifejezés alatt, mintha egy múzeumról volna szó. Színházat a tizenkilencedik századi értelemben. Nincs ebben semmi csodálkozni való, olyan, mint egy gyermekkori trauma felnőttkori megnyilvánulása. Az ember arra vágyik legjobban felnőttként, amit gyerekként nem kapott meg, és ez határozza meg az érzelmi viszonyait, és a tudatalatti működését.  Miért  viselkedne  máshogy  egy  közösség?  Szombathelynek  egy  idő  után presztízskérdés lett,  hogy legyen színháza,  vagy legalábbis  a  szándékra való törekvés kifejezése időről-időre fontosnak látszott - a politika részéről is. 1990-ig, a rendszerváltozásig érvényes lehetett ez az igény, mármint egy tizenkilencedik századi színházi épület (forma) megteremtése, már csak azért is, mert a magyar színházi életben nem nagyon volt más érvényes forma, vidéken pláne nem. Még  a  legendás  "kaposváriak"  is  kötött,  kőszínházi  formán  belül  robbantottak  a 
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nyolcvanas években. A fővárosban, bár létezett alternatív színházi kezdeményezés, de a rendszerváltás  után  felszabadult  az  addig  elfojtott  energia,  és  a  kőszínházon  kívüli stuktúra  látványos  fejlődésnek  és  gyarapodásnak indult.  Ez  az  új  helyzet  szakmailag izgalmasabb és frissebb közeget teremtett rögtön, és ez a folyamat még nem zárult le. Bár a kultúráért felelős politikai szereplők ma nem az alternatív működésnek kedveznek, de meggyőződésem, hogy a kísérlet a színházak színházépületbe való visszaszorítására - nem  fog  sikerülni.  Egyszerűen  megváltozott  a  közönség  befogadási  igénye,  a kommunikációs  robbanás,  amely  az  internet  megjelenésével  lejátszódott  és  játszódik most is, a színházi formára éppen olyan hatással van, mint a kommunikáció többi ágára. A színház úgy lehet versenyképes, ha képes integrálni más (új) kommunikációs formákat (eszközöket) és képes integrálódni a kommunikáció különböző formáiba. Érdemes lett volna még egyszer átgondolni,  hogy a huszonegyedik század elején nem kihasználhatóbb-e  egy  univerzális  tér,  amelyben  bármilyen  kommunikációs  forma gyakorolható, mint egy tizenkilencedik századi  forma, kukkolós nagyszínpaddal és egy vendéglővel az épületben.Színházcsinálóként (vezetőként) nem az épülethez vagyok lojális, hanem a színészekhez.  Meg a történethez (gondolathoz), amit játszanak ezek a színészek. Hogy hol és milyen körülmények  közt  teszik  ezt,  az  már  a  befogadó  közeg  nagylelkűségén  múlik,  de ismétlem: ez már következmény. (Lehet, hogy száz (ötven) év múlva már épület sem lesz,  a  színészek  internet  közvetítésben  játszanak,  egy  előadásban  akár  több  országból egyszerre,  zárt  rendszerben,  fizető  nézőknek.  Ez  nem  sci-fi,  élő  internetes  sakk-közvetítésekkel  már  régóta  milliókat  keresnek  bátor  vállalkozók,  a  sakk  elit  dolog, szívesen hoz áldozatot, aki szereti. Sportcsarnok nincs, csak egy terem, a sakkozók, meg a játék. Nem kívánom, hogy így legyen a színházzal, de előfordulhat.)  Huszonegyedik  századi  színházat akartam  látni  Szombathelyen,  és  kerestem  egy-két embert, aki hitt ebben a kommunikációs formában, és hajlandó volt dolgozni is ezért. Jobb helyen nem is próbálkozhattunk volna, mint Szombathelyen: egyrészt közel s távol nem látszott  az igazi  szándék a "nagyszínház" megépítésére,  így szabad volt  a  terep, másrészt  mindannyian,  akik részt vettünk ebben a projektben,  helyiek vagyunk.  Azaz Szombathely az otthonunk. 1999-ben  megalapítottuk  a  Szombathelyi  Színházbarátok  Egyesületét,  majd  ennek folyományaként  később a  Kamara Savaria  színházat.  A  tényleges  alapítók Pavelkovits László (egykori független önkormányzati képviselő), Endrődy Krisztián és én voltunk. (A 
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teljes  igazság  az,  hogy  támogatóként  velünk  tartott  az  alapításban  még  egy-két szimpatizáns-barát-rokon is, de az ötlet egyesületi formába tömörítése, és kivitelezése, valamint ennek gyakorlati következményei és a működtetés feladatai hármunk munkája volt.)
Kamara SavariaA  Szombathelyi  Színházbarátok  Egyesülete  1999-ben  alakult.  Látszólag  a  semmiből, pedig  dehogyis,  a  legfontosabb  dolgok  álltak  akkor  össze  a  cselekvéshez:  gondolat, emberek,  akik  hittek  a  színházban,  mint  közlési  formában,  és  egy  kis  közönség,  aki felismerte az ügy tisztaságát, és kellően kíváncsi volt ahhoz, hogy időről időre megnézze,  mi jön ki ebből az energiából.Az egyesület célja az volt, hogy a kezdeti "befogadó" tevékenység mellett idővel helyben (Szombathelyen)  hozzon  létre  professzionális színházi  előadásokat,  és  az,  hogy összegyűjtsön olyan embereket, akik idővel megtanulják a színházi munkafolyamatokat (és ebbe nem csak színész, hanem a színpadon kívüli munkatársak is beletartoznak). Úgy terveztük, hogy ha húsz évig működhet az egyesület, és minden évben csak egy embert  találunk a meglévő csapathoz, akkor a húsz év leteltével profi színházat működtetni tudó gárda áll össze.  Ez idealisztikusnak tűnik, húsz évre előre tervezni, sajnos az is volt - holott  talán  ennek  a  gondolkodásnak  kellene  a  normálisnak  lennie. Ezerkilencszázkilencvenkilenc azonban jó időszak volt még, a pártpolitika teljesen nem ivódott bele sem a hétköznapokba, sem a színházi életbe annyira,  mint ma. Amúgy is függetlenek voltunk, minket Szabó Gábor polgármester úr éppen úgy támogatott, mint Ipkovich György polgármester úr, vagy éppen Feiszt György, egykori kultúráért felelős alpolgármester úr. Látszólag  most  egy  színházról  való  hitvallás  következik,  de  mégsem  valami  külön fejezetbe írom. Ennek az oka az, hogy az egyesület, később Kamara Savaria mindvégig ezen hitvallást követte,  mindig ebben a szellemiségben dolgozott:a  színház  nem  épület,  a  színház  élő  kommunikációs  forma.  Egy  közösség  tabuit,  szabályait,  együttélési  normáit  meghatározó,  bíráló,  megváltoztató  művészi  kifejezési forma, amely  mindig arra törekszik, hogy a befogadó (közösség) életét jobbá tegye. Nem szórakoztatni  akar,  nem  nevelni  akar,  nem  ítélkezni  akar,  csak  megpróbál  közösségi élményt nyújtani, s ezáltal boldogabbá tenni magát - s ezáltal  a közönségét. Ha emellett  szórakoztat és nevel, az már a tiszta nyereség. 
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Csak a félreértések elkerülése végett: nem az állandó játszóhely, és a színházépület ellen foglalok állást. Csak azt állítom, hogy ha -látszólag a semmiből - megszületik valami igaz dolog (jelen esetben színházi előadások sorozata), és az teremt maga köré egy műhelyt,  akkor előbb-utóbb teret is kap a közösség életében. Ha jól működik, akkor kinövi magát, és  nagyobb  teret  kap.  Mi  hittünk  ebben  a  fokozatosságban,  ennek  volt  az  első következménye a száz nézőt befogadni tudó állandó játszóhely, a Kamara Savaria.A kezdetektől a nyitottság jellemezte az egyesületet,  több ok miatt is.  A működésünk elején magunknak is meg kellett ismerkedni a színházi forma belső és külső szabályaival,  ezért  érdekünkben  állt  professzionális  művészekkel  dolgozni.  Kevés  volt  a  pénzünk, ezért érdekünkben állt koprodukcióban gondolkodni, azaz más színházi vállalkozókkal együttműködni egy-egy produkció létrehozásában. Így lesz a hátrányból előny,  mégha sok nehéz helyzetet és feszültséget is okoz a közösködés, akkor is megéri.Így került hozzánk Széles László, Udvaros Dorottya (Sóska, sültkrumpli - írója Egressy Zoltán) , Bezerédi Zoltán (Kleinman és a halál), Tóth József és Tamási Zoltán (Fizikusok),  Bodó  Viktor  és  a  Katona  József  Színház  művészei  (Kutyaszorítóban),  vagy  így rendezhetett életében először Pelsőczy Réka (Mulatság), és így jöhetett létre számtalan díjat  nyert  előadás,  a tatabányai Jászai  Mari  Színházzal közös Magyar A Holdon című előadás,  Tasnádi  István  Jászai  díjas  kortárs  drámaíróval,  Árkosi  Árpáddal,  Csákányi Eszterrel, Scherer Péterrel és Mucsi Zoltánnal.Ahogy telt az idő, nem csak érvényes színházi előadásokkal gazdagodtunk, hanem alakult a virtuális társulat is: egyre több  használható  munkatárs vált a szimpatizánsokból, sőt Endrődy Krisztián személyében színészt is sikerült kinevelni, már a működés harmadik évére.Aztán  2005-ben  minőségi  változás  állt  be  az  egyesület  életébe,  hiszen  állandó játszóhelyet alakíthattunk ki a Hemo-ban, emellett pedig öt éves szerződést kötöttünk az önkormányzattal, aki garantálta a működéshez szükséges pénzt. Megszületett a Kamara Savaria, a munka komolyodott, a működésünk tervezhetővé vált. Vállaltunk is: évi hatvan egész estés előadást állítottunk ki egy évben.Ebből a lendületből készült el a Kamara Savaria legsikeresebb projektje, a Czukor Show című  előadás.  Teljes  egészében  saját  produkció,  megjárta  a  Nemzeti  Színházat  (5 előadás),  két  díjat  nyert  a  POSZT-on,  egyet  a  Vidor  Fesztiválon,  négyet  a  VOLT Fesztiválon, nagyjátékfilm készült belőle, amelynek bemutatója Szombathelyen volt, és versenyfilmként megjárta az International  Shanghai Film Festival-t,  Ázsia legnagyobb, 
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"A" kategóriás filmfesztiválját.  Mindezt Szombathelyről  kiindulva,  az üres Hemo egyik sarkából. Úgy éreztük, hogy jól csináljuk, amit csinálunk. Térjünk vissza  az  épület  (állandó  játszóhely)  kérdéséhez  egy  kicsit.   Amikor  állandó helyet kaptunk a Hemo-ban, és saját magunk igénye szerint szabhattuk meg a technikai feltételeket,  akkor  minőségi  változás  állt  be  a  Kamara  Savaria  működésében-működtetésben.  Akkor  megvizsgáltuk  a  további  lehetőségeinket,  arra  az  esetre,  ha  a kezdeményezésünk még tovább fejlődik. Több lehetséges helyszín közül kiválasztottuk a volt  Iparosok  Háza  épületét,  későbbi  KISZ  székházat,  ami  akkor  üresen  állt  és használaton kívül  volt.  Egy mérnöki  irodával  terveket  készíttettünk,  egy olcsó és egy drága verziót. Mindkettő terv végeredménye egy  használható színházépület lett volna, próbateremmel,  kamarateremmel  és  nagyteremmel,  öltözőkkel  és  irodával.  Belső parkolóval, mozgássérült bejárattal, teljes felújítással. Az olcsóbb verzió harminc millió forint körül volt, a drága verzió száz millió forint körül. Ez volt a tervezet, ez volt a következő lépcső, ahová fel akartunk lépni, egy természetes,  nehéz, de nagyon inspiráló folyamat elindítóiként, és képviselőiként. Ekkor már többen voltunk, voltak színészeink, technikai munkatársaink, támogatóink, és volt egy kicsi, de nagyon intenzív állandó közönségünk is. Sajnos ez a (természetes) folyamat megszakadt.Beleszólt  a  politikai  akarat,  amely  továbbra  is  "oszlopos,  hatalmas  színházépület" felépítését  tervezte,  immár  nyolcmilliárd  forintos  állami  támogatás  ígéretével nyomatékosítva szándékát. A szándékkal együtt érkezett Jordán Tamás, a Weöres Sándor Színház első igazgatója.Tulajdonképpen  a  Kamara  Savaria  története  ezzel  be  is  fejeződött.  A  Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete pedig felfüggesztette működését, s bár nem szűnt meg, utolsó munkája a Három Koporsó című előadás volt, a leendő Weöres Sándor Színház tagjaiból kiállítva.Nem volt más választásunk, integrálódnunk kellett a Weöres Sándor Színházba, hiszen szerződésünket az önkormányzat felbontotta, támogatásunkat megszüntette. Pavelkovits László ekkor szállt ki a színház ügye mögül, ő a kezdetektől nem akart ebben az új, kötött,  színházi közegben dolgozni. A többiek, a Kamara Savaria többi állandó munkatársa, és a hozzánk kötődő színészek egytől-egyik  alkalmasak  voltak  arra,  hogy  munkájukat  kőszínházi  keretek  között folytassák, Jordán Tamás ezért mindenkit átvett a  csapatába.  
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Átvette  továbbá  három  előadás  játszási  jogát  is  (Sóska,  sültrumpli,  Három  Koporsó, Czukor  Show),  de  soha,  sehol  sem  állítottuk  színpadra  a  Weöres  Sándor  Színház repertoárjaként. Máig sem tudom, miért.
Weöres Sándor Színház

Az épületSzedjük szét a színházat! Úgy értem, válasszuk külön az elkészült épületet és a társulatot (közösséget) akik az épületben dolgoznak.Az első ígéret szerint hat-nyolcmilliárdos költséggel új színházépület épült volna fel a Sportház és az SZTK épülete helyén. A HEMO csak mint befogadó épület szerepelt a tervek közt, a társulat első két évében játszott volna csak az Akacs Mihály utcában.A  Gyurcsány-kormány  lemondásával  és  a  gazdasági  válság  eljöttével  megváltozott  a helyzet:  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  első,  közel  kétmilliárdos  támogatáson kívül  több pénzzel nem lehet számolni, már ami az új színházépületet illeti. Az MMIK és a Hemo jöhetett  szóba,  mint  színháznak átalakítható  épület,  és  szinte  minden szakmai  érv  a Hemo mellett szólt. Ekkor különös helyzet  állt  elő,  amely helyzetet  az "Agora-pályázat" teremtette meg: a város  elindult  egy  EU-s  pályázaton  a  HEMO  épületének  európai  színvunalú átalakításának céljából, és nyert. Ugyanannyit,  amennyit a Gyurcsány-kormány adott - mint kicsit később kiderült, ugyanerre a célra.  Az "Agora-pályázat" azonban kikötötte, hogy  a  pályázat  segítségével  elkészülő  multikulturális  épületben  nem  lehet  állandó társulattal működő színház. Ez a pályázati pont szemben állt a színházalapító politikai  szándékkal éppúgy, mint Jordán Tamás szándékaival, és színházi elképzeléseivel.  Ez volt az utolsó pont, amikor még dönteni lehetett volna egy modern, nem bejáratott  színházi  mechanizmus megteremtésének lehetősége mellett,  a  régi,  rozsdás,  és  drága színházi metódus helyett.  Nem volt igazi döntési helyzet, mert a nyertes pályázat híre meg sem jelent a politikusok kommunikációjában. A győztes első forduló után sajnos más tervvel állt elő a város, ettől a pályázó szándék vált komolytalanná. Pedig ekkor már nyilvánvaló volt, hogy az eredeti, sokmilliárdos terv a kútba esett.Jordán Tamás is sürgette az ügyet, neki muszáj volt sietnie, és ezért a legkevésbé sem lehet őt hibáztatni: társulatot verbuvált, akiknek biztos egzisztenciát, új színházépületet, 
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és társulati létezést ígért.Azt kell mondanom, szombathelyi adófizetőként, hogy ennél a helyzetnél talán lehetett volna felelősebben és egy kicsit lassabban dönteni. Nagyon sok pénzről volt szó ugyanis.  Ha Szombathely szemszögéből nézzük, két változat jöhetett létre: 
a. teljesen felújított Hemo, teljes egészében EU-s forrásból, tartalmi kötelezettség nélkül, a forrás eredete miatt kevésbé elkötelezve a napi politikának. Ez gazdaságilag rugalmas modell,  mindenkor  azt  a  programot  és  tartalmat  szolgáltatja  a  város  a  kultúra  iránt érdeklődőknek, amit ki tud fizetni. Nehéz időkben visszavesz, gazdag időkben bőkezűbb. Valóban nem dolgozhatott volna állandó társulattal,  de a huszonegyedik században ez nem  lehet  indok.  Egyedi  szerződésekkel  akárki  akármennyit  dolgozhat  egy  helyen, anélkül, hogy állandó tagnak minősülne. Nem egy színházi formáció dolgozik ebben a formában ma Magyarországon, egyértelműen gazdaságosabb forma, mint az örökölt, régi modell. 
b. teljesen  felújított  Hemo,  állami  forrásból,  mindenkori  politikai  befolyással,  és függéssel.  Állandó  társulattal,  egy  tizenkilencedik  századi  működési  modellel, bizonytalan (hosszú távú) finanszírozási háttérrel.Jordán Tamás nyilatkozta a kezdetekkor, hogy szeretné, ha a színészeket újra nagyságos kisasszonyoknak, és úrfiknak szólítanák a városban. És azt is, hogy mi a vépi tehenész-néninek is ugyanúgy játsszunk a színházában. Ez anakronisztikus elképzelés, és hamis illúzió.  Senkit  nem  szólítanak  nagyságos  kisasszonynak,  sem  a  cukrászlányt,  sem  a kalauznőt, sem a színésznőket. És a tehenésznéni internetes kamerával figyeli, ahogy gép feji a tehenet, de legalábbis televíziója biztos van otthon, és nem egy barlangban él. Ez nem  tartozik  szorosan  a  színházépület  kérdéséhez,  de  közben  mégis,  hiszen  a szemléletet  tükrözi  az  akkori  állapotokról.  A  politikai  elvárás  pont  ez  volt  Jordán Tamással szemben, egy régi(módi) színház megteremtése, ami elsősorban épület, ahová szép ruhában randevút ad a magát elitnek és/vagy értelmiségnek tartó polgári réteg -  magának -, s közben a színészek játszanak valamit. Mielőtt félreértenék, nem gúnyból írom ezeket a mondatokat, és nem bántani akarom azokat, akik részt vettek ebben a folyamatban. Végigcsináltak valamit, amit elképzeltek,  és  úgy  hitték,  hogy  ez  tömegek  szándéka  éppen  úgy,  mint  az  övék.  Ehhez  legjobb tudásukat  felhasználva  hatalmas  energiákat  mozgattak  meg.  Szerencséjük  sem  volt: közbeszólt egy mély, súlyos, és hosszú gazdasági válság, ami gyengítette a kultúra amúgy is labilis támogatási rendszerét. 
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Így lett a városközpontban csillogó, új,  sokmilliárdos épületből egy nem a centrumban álló, honvédségi művelődési házból nem túl izgalmasan átalakított színházépület, amit - egy megnyert pályázat eredményeként - EU-s forrásból meg lehetett volna csinálni.Nem elég "gazdag", hogy bevonzza a tizenkilencedik századi színházi élményre áhítozó közönséget,  de  nem  elég  radikális  ahhoz,  hogy  új  közönséget  teremtsen  pusztán  a jelenlétével. Egy hibrid.Voltak olyan döntési helyzetek a színházépítés folyamatában, amelyeket talán érdemes lett  volna  lassabban  áttekinteni,  és  nem  ártott  volna  egy  kis  "jövőbelátó"  képesség,  politikusok részéről éppen ez lenne a hivatásuk legtiszteletreméltóbb sajátossága. Szombathely  városa  -  illetve  azon vezetői,  akik  a  színházépület  megteremtésében  és létrehozásában döntöttek - Jordán Tamással kiegészülve - megépíttették tehát a Weöres Sándor Színház épületét, véglegesen az Akacs Mihály utcában letelepítve a társulatot.
A társulatA színház dolgozóit Jordán Tamás válogatta össze, kivéve azokat a munkatársakat, akik a Kamara Savaria holdudvarából  érkeztek.  A színészeket pedig ketten gyűjtöttük össze. Heterogén  társulat  jött  össze,  különböző  "iskolákból"  érkeztek  a  művészek,  de  az elmondható, hogy induláskor az egész társulat részéről érezhető volt a(z) (újra)kezdés vágya, és a hajlandóság a közös munkára.Bár  volt  mozgás  a társulaton belül,  és  a  munkatársak névsora változott  az  elmúlt  öt évben,  azt  gondolom,  hogy  a  színház  jelenlegi  társulata  magas  szakmai  színvonalú munkára képes. 
Jordán Tamás színházaAz  ígéretek  szerint  egy  nyitott,  műhelyként  funkcionáló,  kommunikáción  és konszenzusokon alapuló színházi közösség alakult volna Szombathelyen, ahol minden a művészek kiteljesedését  szolgálja  -  ezáltal  a  közönség érdekeit  is.  Cél  volt  továbbá a mozgóképes  kommunikáció  alapjainak  megteremtése,  használva  és/kihasználva  a legújabb és legnépszerűbb kapcsolati formákat és médiumokat.Számomra nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog sikerülni. Jordán  Tamás  autoriter  vezető,  egymaga  hoz  minden  döntést,  ami  a  színházzal kapcsolatos. Van ilyen vezetési stílus, színházakban nem is ritka, van, ahol működik is. Más  kérdés,  hogy  ezek  az  "egy  személyes  színházak"  az  egy  személy  távozása  után 
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általában szétesnek, vagy elvesztik arculatukat - még a legjobban teljesítők is.Ez a vezetői  stílus alattvalókat  követel  (és  nevel)  nem munkatársakat.  Egyéni  döntés kérdése, hogy ki akar részt venni ebben a közösségi formában, de meggyőződésem, hogy hosszú távon társulatromboló hatása van,  kiiktatja a művészekből a nyitottságot és a bátorságot, legtöbbször a munkakedvet is. Fásulttá teszi őket, eltűnteti a kiváncsiságot.Jordán Tamás kiválóan kommunikál a politikai szereplőkkel, kapcsolatait és képességeit sokszor  használja  a  színház  érdekében  –  és  ez  óriási  erény.  Emellett  kiváló  színész, hatalmas  munkabírású,  fáradhatatlan  ember.  Kora  egyáltalán  nem  látszik  a munkatempóján,  energiája  irígylésre  méltó.  Ezen  képességeinek  hozama  azonban  a színház látogatottságán nem javított. Vezetési stílusa elavult, a színházában egészséges szakmai hierarchia helyett lojalitáson alapul a kialakult értékrend. Jordán  Tamás  sokkal  híresebb,  mint  a  leghíresebb  színésze.  Ez  nem  túl  szerencsés helyzet.  Jordán  visszaél  ezzel  az  állapottal,  és  mindent  megtesz,  hogy  a  helyzet konzerválódjon. Színházat igazgat, színészként főszerepek sorát játssza, beszélget ezzel-azzal egész estés színházi eseménynek álcázott talk-showban, vagy éppen egyszemélyes stand-up comedy keretében jelenik meg. És legfőképpen: rendez. Ő ezt úgy hívja: "agora". Én ezt kontroll nélküli működésnek hívom, és nem tartom túl ízlésesnek. Az  "agora"  megteremtése  és  megteremtődése  csak  jól  működő  színházzal  –  aktív, kezdeményező  tárulattal,  országos  visszhangú  előadásokkal  –  érhető  el,  színházi pótcselekvésekkel  és  színházi  eseménynek  álcázott  (időnként  magas  színvonalú) haknikkal aligha. Az általa elképzelt "agora" egy hosszú távú, magas színvonalú színházi működés  eredménye, nem pedig egy közösségi forma, amit felülről szabályozva hoznak létre.  Az általam vezetett színházban a befektetett  munkán és a sikereken is közösen osztozunk. 
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SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ

Szombathelyi vagyok. Amióta professzionális színházakban dolgozom (1997 óta), azóta elsődleges célom, hogy a megismert és megtanult formákat itthon is közvetítsem annak, aki vágyik színházi élményekre. A Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete alapítójaként kezdetektől  arra  törekedtem,  hogy  Szombathelyen  szülessenek  meg  olyan  előadások, amelyek  nem  csak  korlátozott  számban  érhetők  el  a  közönség  számára,  és  amely előadások  színvonalban  nem  maradnak  el  a  vásárolt  vendégelőadások  színvonalától (esetleg felülmúlják azt). Emellett a legfontosabb cél az volt, hogy helyben, magunk közül toborozzunk olyan szombathelyi fiatalokat, akik munkatársként vesznek részt a színházi produkciók  megszületésében,  és  akiknek  a  színház  -  idővel  -  hivatásává  válik.  Mi magunknak  neveltünk  ügyvezetőt,  színészt,  kellékest,  ügyelőt,  díszlettervezőt.  Helyi, szombathelyi fiatal emberekből. Dolgoztam  a  Weöres  Sándor  Színházban,  Jordán  Tamás  velem  együtt  rakta  össze  a társulatát.  A  színház  első  bemutatóját  (9700  címmel)  társzerzőként  és  rendezőként jegyzem, és két év alatt további előadásokat is létrehoztam a Weöres Sándor Színházban. Soha nem törekedtem arra, hogy "fontos" legyek a nézők számára. Véleményem szerint a néző  számára  a  közlendő gondolat  és  érzelem a  fontos,  és  a  színészek,  akik  átadják ezeket. Soha nem törekedtem arra sem, hogy a politikai szereplőkkel jóban legyek, igaz arra sem, hogy rosszban: nem érdekel a politika. Tudom, hogy ezzel óriási hátrányban vagyok egy pályázaton,  ahol  leginkább  a  politikával  szembeni  lojalitás  a  legfőbb  erény.  Ez  nem vádaskodás  csak  megjegyzés:  tudom,  hogy  ma  Magyarország  közélete  és  a  civil döntéshozási mechanizmusok átpolitizáltak. Mégis hiszem, hogy egy működő társadalomban eljön az idő, amikor az emberek nagy része azt sem tudja majd, hogy ki a miniszterelnöke, meg az előző miniszterelnöke, mert nem lényeges  a  kiszámítható mindennapi  működés szempontjából.  Ilyen színházat  is szeretnék:   a színházlátogató nem tudja,  hogy ki  az igazgató,  csak azt,  hogy érdemes bejönni,  mert  bármikor  számíthat  igazi  közösségi  élményre,  kiváló  művészek közvetítésében. Amíg  ez  az  állapot  nincs  meg a  szombathelyi  színházban,  addig  motivált  vagyok.  Ha létrejön  egy  igazi  színházi  műhely  városunkban,  és  nem  csak  külsőségeiben  "áll"  a színház, akkor boldog leszek.
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MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ

A Weöres Sándor Színház "népszínház" akar lenni. Ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb műfajban mutatkoznak meg a színészek, azaz a shakespeare-i drámától a musical-en át a kortárs szerzők darabjainak bemutatásáig mindent játszanak. Létezik ilyen. Több tagozatos színház, énekkarral, tánckarral, állandó zenészekkel. Ehhez viszont sok színészre is szükség van, továbbá nagy kiszolgáló apparátusra, és sok pénzre. Ha bármelyik hiányzik, akkor a színvonal esni fog.Nyilvánvaló,  hogy  minden  optimális  körülmény  most  Szombathelyen  még  nem  áll rendelkezésre. Vagy anyagi forrásokat kell még találni, hogy ez a modell (nem győzöm hangsúlyozni, 19. századi modell) kiteljesedjen, vagy más struktúrát kell működtetni.Elképzelésem  szerint,  ahogy  már  korábban  említettem,  van  másik  járható  út: koprodukciókban kell gondolkodni. Ehhez kell egy viszonylag kicsi, tehetséges társulat, akik  nyitottak  a  közös  munkára,  és  nem  zárt  klubként  működnek  egymás  idegeit kikészítve.Elképzeléseim szerint  a  Weöres  Sándor  Színházban tizenkettő  -  tizenöt  saját  színész dolgozna, ez egy kis társulatot jelent. Emellett harmad-, negyed-, és ötödéves egyetemi hallgatók szakmai terepe is lenne a színház, évente 3-4 fiatal bevonásával.A hosszú távú szakmai együttműködésről négy színházi műhellyel tárgyaltam, évről-évre közös előadások létrehozása a cél.Ez a négy műhely:
Orlai Produkciós Iroda - Magyarország egyetlen professzionális magánszínháza
Pintér Béla és Társulata - Magyarország egyik legerősebb alternatív társulata
Nézőművészeti Kft. - virtuális színházi társulat, kiváló színházművészek működtetik
Szputnyik Hajózási Társaság - Bodó Viktor és társulata
Az általam elképzelt  működési forma egyáltalán nem lenne drágább,  mint a mostani, standard  kőszínházi  modell,  azonban  sokkal  gazdagabb  színházi  választékot  kínál  a nézőnek.  Szombathelyen még mindig a nézők csalogatás folyik – öt év alatt csak egy nagyon  kis  számú  állandó  nézői  bázis  épült  ki.  Nem  csoda,  hiszen  a  város,  állandó színház hiányában több évtizedes lemaradásban van, ami a színházi kultúrát illeti.  A Weöres Sándor Színházban idén egyfajta bérlet kapható. Jó, kétfajta, őszi, meg tavaszi, de lényegében egyetlen "menüt" kínál a fogyasztónak, aki eszi, nem eszi, nem kap mást.  
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Óriási  erőfeszítések  árán,  ingadozó  művészi  színvonalon,  de  teljesíti  a  színház  amit felvállal, lejátssza bérletes előadásait, tisztességgel dolgozik mindenki. És mégis: kevés a bérletes, a Jordán Tamás által ígért (remélt) hatezer (6000) állandó látogató nincs meg. A fele  van  meg,  de  megkockáztatom,  ez  a  háromezer  ember  már  a  megnyitáskor  is  a színház mellett állt, azaz nem kellett őket bevonzani.Egyfajta bérlettel nem lehet javulást remélni. A színháznak több réteget, külön-külön kell  megszólítania, kalkulálnia kell a közönség árnyalt ízlésével, és eltérő szokásaival.Az  általam  leírt  modell  minimum  három,  optimális  esetben  még  több  különböző bérletsorozatot eredményez. Lenne  egy  "standard"  bérlet,  ami  öt  előadásból  áll,  klasszikus  színházi  darabokból:  musical, operett, hazai klasszikusok, és nemzetközi klasszikusok keveredésével. Lenne  egy  ifjúsági  bérlet,  a  12-18  éves  korosztály  részére,  három  előadás  évente,  a kötelező iskolai olvasmányokra támaszkodva. De itt  nagy a mozgástér: a Nézőművészeti Kft  az  elmúlt  három  évben  több  olyan  előadást  hozott  létre,  amely  nem  színházi közegben, hanem az iskolákban játszható. (Klamm Háborúja - Scherer Péter, Gyenge - Kovács  Krisztián  és  Scherer  Péter  stb.)  Ezt  a  közlési  formát  mindenképpen szorgalmaznám, olcsó, mobil és hálás forma.Lenne  egy  "haladó"  bérlet,  ami  kortárs  szerzők  műveit,  tabutémákat  és  formabontó előadásokat  is  tartalmaz,  nem  beszélve  az  ősbemutatókról,  és  helyben  született drámákról,  amelyek az igazi,  élő színház ismérvei.  Ebben kapna helyet Pintér Béla és társulata,  és  a  Szputnyik  Hajózási  Társaság  is,  közös  előadásokat  létrehozva  a  mi társulatunk egy részével. Ezen előadások helyszíne a kamara.Optimális  esetben  ezek  mellé  kerülhetne  még  egy  "prémium"  bérlet,  amely  három előadásból  álló  sorozat,  exkluzív  és  drága.  Ebben  a  sorozatban  hazánk  legnagyobb művészei  fordulnának meg a szombathelyi  színházban,  és  keverednének a mieinkkel. Ebben  a  bérletsorozatban  számítok  leginkább  Orlai  Tibor  (Orlai  Produkciós  Iroda) közreműködésére, aki Magyarország leghíresebb művészeivel dolgozik csak, és jelenleg húsznál  is  több "futó"  produkciója  van.  Munkatársai  közt  szerepel  Molnár  Piroskától kezdve  Kulka  Jánoson  át  Udvaros  Dorottyáig  és  Hernádi  Juditig  sok  neves  magyar színházművész, nem akarom felsorolni mindet. A felsorolt bérletsorozatok mellett minden évben ki kell állítani egy magas színvonalú,  nagyszínpadon játszható, gyerekeknek szóló (5-12 év) előadást. Nem haknit, nem olcsó, spórolós  darabot,  hanem  zenés,  látványban  és  tartalomban  gazdag,  készítői  részről 
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"komolyan vett" produkciót. A pályázat sajátos kiírása miatt az első év programja szinte teljes egészében az előző igazgató  felelőssége.  A  szerződtetési  időszak  lejárta  után,  kiírt  és  egyeztetett programmal, szerződtetett társulattal nem sok mozgástere van a vezetőnek. És nem is lenne elegáns egy direkt beavatkozás, sem a megtervezett programban, sem a társulat összetételét tekintve.Így a Jordán Tamás tervezte 2012/2013 -as program kiegészülne egy-két előadással.Gyerekeknek  szóló  darab  elkészítésére  mindenképpen  lehetőséget  kell  találni,  ez  az előadás az első évben a "Minden egér szereti a sajtot" c. musical lenne, ez a legfontosabb.Az első évben törekednék arra,  hogy a Nézőművészeti Kft-vel és az Orlay Produkciós Irodával tervezett koprodukció létrejöjjön. Előbbivel közösen létrehozva - ha beférnénk még  a  2012-es  évbe  -  Örkény  Tóték  című  drámája  kerülne  színpadra  (az  Örkény centenárium tiszteletére), ha jövőre kerül sor a munkára, akkor Aldous Huxley Szép, új  világ című regénye alapján készülne közös előadás. Az Orlai Produkciós Irodával pedig egy hollywoodi film alapján készülne az "Ember a Földről" című produkció. 
A 2013/2014 -es évadtól az a cél, hogy a négy bérletsorozat és a gyerekeknek készülő nagyszínpadi előadás elkészüljön. 
Standard bérletBulgakov: Mester és MargaritaSzékely János: Caligula helytarójaLars von Trier: DogvilleSzakcsi Lakatos Béla: Cigányszerelem (operett)Fél  hétkor,  a  Latex  előtt  (musical,  írói  műhelyben  készülő,  szerzett  zenével,  direkt Szombathelyre kitalálva, akár a 9700 című produkció)
Kamara bérletPatrick Barber: Közelebb (Closer) - koprodukció az Orlay Produkciós IrodávalÉjjelnappali  (szatíra  Kevin  Smith:  Clerks  című  filmje  alapján)  -  koprodukció  a Nézőművészeti Kft-vel+1 előadás, koprodukció Pintér Bélával+1 előadás a Szputnyik Hajózási Társasággal
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megjegyzés: utóbbi két színházi műhely sajátos módszerekkel dolgozik, van olyan, hogy produkciójuk csak a végső pillanatokban kap címet. Ezért nem akarok "valamit" írni a nevük mellé,  a  színházat  "élő  szövetként"  használó,  aktuális  társadalmi  problémákra azonnal reagáló művészektől elnézhető ez a mulasztás. 
Ifjúsági bérletKosztolányi Dezső: Édes AnnaÉn, Villon - zenés előadásSzophoklész: Antigoné
Prémium bérletEz  a  bérletsorozat  az  első  három  évben  befogadott  előadásokat  tartalmaz, együttműködve az Orlay Produkciós Irodával.Az  előadások  Bordway sikerek,  mint  például  az  "Esőember",  vagy  a  "Kramer  kontra Kramer",  vagy  hazai  sztárokkal  tűzdelt  előadások,  mint  a  "Bandy-lányok"  (Udvaros Dorottyával  és  Hernádi  Judittal),  vagy a  "Nagy  Négyes"  (Molnár  Piroskával,  Szacsvay Lászlóval, Benedek Miklóssal). 
GyerekeknekPetőfi Sándor: János Vitéz
A működés harmadik évben sem lenne más, és a továbbiakban sem. Cél, hogy különböző ízléseket kiszolgálva, nyitott, és intenzív életű színházi műhelyt működtessünk. Az  is  cél,  hogy évente  legalább egy olyan produkció  szerepeljen a  repertoárban,  ami direkt Szombathely történelméből indul ki, és készül el, és a saját drámáinkat dolgozza fel (akár vígjáték formájában).
JátszóhelyekA nagyszínpad  -  jellegénél  fogva  -  klasszikus  színdarabok,  és  a  gyerekeknek készülő produkciók helye. Sem tartalmi, sem formai kísérleteket nem végeznék itt, úgy és annak használnám, ami. Tradícionális színházi előadások bemutatására.A  kamaraterem  egy  mobilabb  -  ezáltal  szabadabban  használható  -  tér,  már  ami  egy 
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előadás  formai  kiállítását  illeti.  Kísérletező  terep,  merész  és  nem  bejáratott  színházi formák kipróbálására való. A  mozgóképes  stúdiót  pedig  technikailag  fejleszteném,  hogy  a  színház  akár  "mozi-minőségben" tudjon előállítani filmanyagot. 
A színház és a közönség viszonyaA Weöres Sándor Színház áldott állapotban volt a megalakuláskor a közönség előzetes bizalmát és jóindulatát illetően. A helyi médiumok a színház mellett álltak és állnak máig, néha  talán  túlságosan  is  lojálisak.  (Rosszat  nem  írnak;  inkább  nem  írnak,  ha  ez  így érthető.)  Emiatt  nagyon  kevés  impulzus  jut  el  a  város  lakóihoz,  amin  mindenképp változtatni kell. Tévedés azt hinni, hogy a színház (még ha nagyon jó is) eladja magát,  kulturális termék a kultúrpiacon, ugyanúgy el kell adni, mint bármi mást. Igazodni kell a közönség  kommunikációs  formáihoz,  és  ki  kell  használni  az  huszonegyedik  századi médiumok adta lehetőségeket. Ha saját mozgókép előállító bázissal rendelkezünk, akkor ez az alternatív kommunikáció önálló "alkalmazott művészetté" fejleszthető - a színház támogatásának céljára.  A közönségről bővebben a PR részben írok.
Együttműködés a helyi szervezetekkelAz ifjúsági bérlet létrejöttével együtt meg kell erősíteni a város általános iskoláival és a  

középiskolákkal való  kapcsolatokat.  Folyamatos  kommunikációt  kell  tartani  velük, egyrészt  belőlük  lesz  a  jövő  színházbajáró  közönsége,  másrészt  a  véleményük  adott esetben befolyásolhatja a színház programtervezését. Öt év elég arra, hogy egy kétoldalú kommunikáció kialakuljon.Szeretnék  együttműködni  a  Karnevál  Alapítvánnyal.  A  Karnevál  Színház  egyetlen elkészülő  előadása  helyett/mellett  szeretnék  létrehozni  egy  "történelmi  darabok fesztiválját", amely fesztivál tökéletesen passzol a Karnevál brandjébe, és nincs hasonló még  Magyarországon.  Ezen  a  fesztiválon  csak  történelmi  eseményeket  feldolgozó, magyar nyelven előadott drámák szerepelnének, professzionális színházak előadásában. Szombathely  művészeti  iskoláival mindenképpen  kapcsolatot  kell  ápolni,  folyamatos pályázatokkal  kell  célozni  őket:  egyrészt  szorosabb  lesz  a  kapcsolatuk  a  műfajjal, másrészt arculat-alakításban is részt vállalhatnak. (Csak példának: egy  előadás plakátja illetve  egyéb grafikai  megjelenítése  eldőlhet  diákoknak kiírt  pályázat  által,  de  akár  a mozgóképes megjelenítése is.)
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PÉNZÜGYI KONCEPCIÓ
A szakmai program megvalósításához kapcsolódó pénzügyi javaslatA 2012/13-as évadban a jelenlegi igazgatás által létrehozott programtervet és pénzügyi tervet hajtjuk végre, amit szigorúbb gazdálkodás mellett kiegészítünk – az új programunk megvalósításának részeként – családi és ifjúsági előadások bemutatásával. Ezek fajlagosan nagyobb kiadást, de fajlagosan nagyobb bevétlet is jelentenek, amitől nullszaldós eredményt várunk. De mindezek mellett elengedhetetlen a színház eddigi működésének teljes öt évre visszamenő gazdasági átvilágítása, hogy a hatályos és érvényben lévő szerződésekkel, kötelezettségekkel, jogosultságokkal tisztába kerüljünk.  A folyó évad végére kialakítjuk az új bérletstruktúra alapját, amire építve akár 17 bemutatót is tervezhetünk 1 évadon belül. Terveink szerint 8-9 ezer bérletet adnánk el elővételben, illetve megteremtenénk egy instant bérletvásárlási lehetőséget is, amellyel az egy alkalommal, egy időben több előadásra is jegyet váltó nézők kedvezményt kapnának, ezzel is ösztönözve az elővételi jegyvásárlásokat. A gazdasági körülményekre tekintettel a színház helyárait az évad kezdetével nem emelnénk. Az azt követő, 2013/14-es évadban az új bérletrendszer és a nagyszamú bemutatók által legkevesebb 10%-os bevételnövekedésre számítunk. A magasabb produkciós számot kisebb létszámú társulattal és hatékonyabb üzemeltetéssel szolgálnánk ki. A bevételnövekedés 2%-át marketing kiadásokra, a fennmaradó 8%-ot pedig a produkciók létrehozására fordítjuk. Ha az új bérletrendszer sikeres, akkor mindenképpen meg kell viszgálni annak az esélyét, hogy minimálisan növeljük a jegyárakat, azért, hogy a kifutó TAO-ból bevonható támogatási forrás mértékét maximalizálni tudjuk, és a következő évadra minimális tartalékot képezzünk. Jelenlegi ismereteink szerint a TAO 2014. novemberével megszűnik, így a következő évadra ennek a forrásnak a pótlására meg kell találnunk a megoldást!Célunk, hogy a 2012/13-as bázis évadhoz képest minden új évadban legkevesebb 10%-os nézőszám növekedést érjünk el, aminek a pozitív kihatásai révén a plusz bevételek illetve a bevételekhez kapcsolt támogatások növekedésével képesek leszünk finanszírozni megnövekedett feladatainkat.    A fentieket figyelembe véve a 2016/17-es évadra egy 800 millió forintos bevételi és kiadási egyensúllyal bíró költségvetési előirányzattal számolunk.  Készítette Herczeg András, gazdasági tanácsadó, a Víg Színház produkciós igazgatója
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A mindennapos munkához szükséges műszaki, technikai és szervezési információk megfelelő kommunikációjához a munkarendi ülések teremtik az alapot. Ezen felül szükségesnek tartom a kollégák rendszeres tájékoztatását a színház közép és hosszú távú terveiről, és fontosnak tartom, hogy ez a kommunikáció ne csak egyoldalú legyen. Közösségépítő hatással bír, ha a társulat számára adott egy fórum, ahol megoszthatják 
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észrevételeiket a színház tartalmi és technikai működéséről egyaránt. Ezt havi rendszerességgel megtartott társulati ülések formájában kívánom megvalósítani.   
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MARKETING, PR

Általános imázs-kommunikáció  Egy jól működő kulturális intézmény számára elengedhetetlen az önmagáról kialakított egységes, könnyen felismerhető és jól kommunikálható arculat kialakítása. Figyelembe véve a körülöttünk zajló felgyorsult világ kihívásait, egy merőben új gondolkozási módot igénylő PR és marketing szemléletre lesz szükség.A  Weöres  Sándor  Színház  közönsége  nem  csak  a  szombathelyi  közönség.  Ehhez  a tényhez  igazodva  az  általános  imázst  regionálisan,  sőt  országosan  kell  erősíteni,  és kiemelt  hangsúlyt  kell  fektetni  a  fiatal  célközönség  elérésére  is.  Ennek  megfelelően alakítottuk  ki  a  már  korábban  részletezett  bérlet  ajánlatokat.  Ezeken  túl  el  tudjuk képzelni más helyi kulturális intézményekkel és rendezvényekkel közös jegycsomagok értékesítését  is,  illetve  szoros  együttműködést  alakítanánk ki  a  helyi  utazásszervező cégekkel, mind a megyei belső kulturális turizmus felerősítése érdekében, mind az új évadunkban létrejövő koprodukciós előadásainkra a megyén kívülről érkező érdekelődő publikum  utaztatásának,  esetleges  elszállásolásának  koordinálása  céljából.  Ezekből követett jövedelme is származhat a színháznak.
Reklám- és médiakapcsolatokCélunk, hogy mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó népszerű orgánumai helyi, regionális és országos szinten is a lehető leggyakrabban közöljenek a Weöres Sándor Színházzal  és  művészeivel  kapcsolatos  tartalmakat.  Ezért  kiemelten  kezelnénk sajtókapcsolatainkat  és  törekednénk  előnyös  és  egyben  költségcsökkentő  barter megállapodások megkötésére. 
Online kommunikációA  kommunikációs  munkánk  egyik  legfontosabb  felülete  lesz  a  költséghatékony internetes  megjelenés.  Ez  különösen  fontos  a  fiatal  generáció  megszólítása  végett. Külföldi  tapasztalatok  is  mutatják,  hogy  hatékony,  folyamatos  és  célzott kommunikációval  kialakítható  a  színházhoz  és  annak  társulatához  való  kötődés. Másrészt  az  internet  terjedésével  a  jegyértékesítés  fokozatosan az  online  felületekre helyeződik át.  Ennek megfelelően a programokról való tájékozódásnak is ez az egyik meghatározó médiuma. 
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A  honlap  fejlesztésén  túl  a  közösségi  médiában  és  a  különböző  kulturális  témájú fórumokon való megjelenés is fontos eleme a színház online kommunikációjának.A hírlevél a már támogató, aktív nézőinknek nyújt rendszeres tájékoztatást és impulzust,  az egyéb DM eszközök igénybevételével pedig tágítani tudjuk ezt a kört, folyamatosan gyűjtve az adatokat, hogy bővíteni tudjuk a hírlevél listánkat.A  korábban  említett  művészeti  iskolával  való  együttműködés  részeként  a  diákok mozgóképes anyagot,  reklámot készíthetnek egy-egy előadáshoz,  amit  vírusmarketing formájában terjesztünk az interneten. 
PiackutatásAhhoz,  hogy hatékony marketing  tevékenységet  folytathasson az  ember –  legyen szó bármilyen termékről vagy szolgáltatásról, és legyen szó az üzleti- vagy a közszféráról – meg kell  ismernie  az  adott  piacot,  ahol  a  tevékenységét  kifejti.  Ezután fogja  tudni  a kínálatát  úgy  alakítani,  hogy  azzal  befolyásolni  és  alakítani  tudja  a  piacot,  ami végeredményben és hosszú távon a vállalkozása eredményességét és sikerét növeli.Ehhez alapvető fontosságú az igények felmérése, például a legkézenfekvőbb módszerrel, piackutatással.  Hogy  ne  csak  sejtésünk  vagy  megérzéseink  legyenek,  hanem  egzakt tudásunk  a  Szombathelyen  és  vonzáskörzetében  élők  kulturális  szintjéről, kikapcsolódási  szokásairól,  igényeiről  és  elvárásairól.  Ha  ezeknek  az  információknak nem vagyunk a birtokában, hogyan tudnánk azoknak megfelelni? Ezt a piacot meg kell ismernünk.  Ez kitűnő együttműködési lehetőséget nyújt a város iskola közösségeivel a kölcsönösség elve alapján, akik bevonhatók a kérdőíves felmérés lefolytatásába, amiért cserébe speciális bérlet- illetve jegykedvezményeket ajánlunk fel. 
Közönségszervezés, toborzásA Kamara Savaria 8 éves működése alatt kiépült egy állandó fizető nézői bázis.  Köztük voltak  a  „keresők”,  akik  aktívan  alakítják  a  szabadidős  programjukat,  keresik  a lehetőségeket, és mondjuk úgy, hogy maguktól jöttek be az előadásokra. És voltak az ún. „passzívak”. Az ő esetükben, mivel nem lehetett arra számítani, hogy akár a honlapon, akár a helyi sajtóban keresni fogják a programrovatban az aktuális színházi kínálatot, más  módot  kellett  találni  az  elérésükre.  Az  volt  a  tapasztalatunk,  hogy  az  ő megnyerésükhöz  a  közvetlen,  személyes  kapcsolatfelvétel  felvétel  a  leghatékonyabb eszköz,  azaz  ha  „bemegyünk a  lakásába”  vagy „meglátogatjuk  a  munkahelyén”.  Átvitt 
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értlemeben,  de  szó  szerint  is  értendő.  A  Kamara  Savaria  idején  volt  két  munkatárs, akiknek kemény munkája árán sikerült újabb és újabb nézőket becsalni a Hemoba úgy, hogy  személyesen  vették  fel  illetve  tartották  a  kapcsolatot  azokkal,  akik  vagy  már egyszer ellátogattak az előadásainkra, vagy akik potenciális nézői lehettek a színháznak. Hírlevél  listát  készítettek,  és  e-mailen  rendszeresen  tájékoztatták  a  nézőket  a  soron következő  bemutatóról,  előadásokról,  részletes  információt  küldve  azokról.  Telefonon illetve személyesen keresték fel az iskolákat, munkahelyeket, hogy tájékoztassák őket a programlehetőségekről és árulják a jegyeket. Így,  rengeteg munkával nőtt a nézőszám emberről  emberre.  És  miután  sikerült  elnyerni  a  bizalmukat  és  „elcsalni”  őket  az előadásra, meg is kellett őket tartani. Ezt csak úgy  lehetett, hogy a színházban szerzett  élménye visszaigazolja azt az elvárását, amit „közönségszervezőink” keltettek fel bennük. A  számok  minket  igazoltak:  a  Kamara  Savaria  működésének  utolsó  évében  néhány százról ezer fő fölötti nézőre számíthattunk.Hiszem,  hogy  Szombathelyen  ezt  a  munkát  kell  folytatni,  ha  közönségszervezésről beszélünk. Nem elég a hagyományos felületeken, a honlapon, a sajtóban vagy plakátokon hirdetni az előadásokat, és nem elég a jegypénztárba beültetni a jegyértékesítőt, hogy az oda betérőnek a már előzőleg kiválasztott előadásra odaadja a jegyet. Ezzel csak azokat sikerül  elérni,  akiket  már  amúgy  is  megnyertünk.  Óriási  potenciál  van  még Szombathelyen, nem beszélve annak vonzáskörzetéről,  több ezer „passzív”,  lehetséges néző él a városban és környékén. És az ő szimpátiájukat a fent leírt, kemény munkával lehet megszerezni illetve megtartani. Kulcsfontosságú itt is a kommunikáció, az információhoz való hozzáférés elősegítése, és nem utolsó sorban annak a pozitív, egészséges lokálpatriotizmusnak felerősítése, ami  a  nézők színház felé fordulását szilárdítja.
Jegyeladás, kedvezményekA  jegyeladásban  továbbra  is  óriási  szerepe  marad  a  jegyiroda  munkájának,  amit szükséges támogatnunk a kapcsolódó nyomtatott kiadványokkal (szórólapok, aktuális havi  programok,  plakátok,  műsorfüzetek),  amelyek  informatív  szerepük  mellett  a színház  egységes  arculatát  is  erősítik.  Alapvető,  hogy  a  jegyértékesítő  személyzet ismerje a futó programot és ajánlani tudjon korosztály illetve érdeklődés szerint.
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Tárgyalásokat  kezdeményeznénk  a  város  vezetésével  arról,  hogy  a  színházba  járási szokásokat erősítendő olyan támogatási formát hozzon létre az iskolák számára,  amit azok csak a színházban tudnak érvényesítni.Nyugdíjas  klubokkal  kötött  megállapodások  keretében  csoportos  kedvezményeket alakítanánk ki számukra.Törzsvásárlói  program   tervezzük,  amivel  hűséges  nézőinket  jutalmazzuk  és ösztönözzük. 
MELLÉKLETEK
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZSzületett 1974, Szombathely
Iskolák2002 -2007 Színház- és Filmművészeti Egyetem – televízió-rendező szak (of: Almási Tamás)2000 Népszabadság – újságíró (ösztöndíj) 1999 Komlósi Oktatási Stúdió – újságíró (ösztöndíj)1997 - 2000 BÁRKA – színész (ösztöndíj) 1988 – 1992 Orlay Fürst Károly Szakközépiskola, Szombathely
Munkahelyek, munkák2011 Pécsi Nemzeti Színház, Kaposvári Színház2010 TOP LISTA / Emberek, Arcok 2010 - főszerkesztő2008 – 2010 Weöres Sándor Színház, rendező2007 - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ / Színész szak – médiaismeret és kommunikáció tanár;2007 - Reklámfilmek TV és Internet felhasználásra (Marie Claire, Élet és Irodalom, T-Mobile, Magyar Posta, Samsung) - rendező2005 - 2007 TV Paprika / Gasztropuccs - rendező, műsorvezető2000 – 2008 Kamara Savaria Színház, Szombathely – alapítótag, művészeti vezető, rendező2000 – 2004 Népszabadság - újságíró2000 – 2001 MTV / Milleniumi Mesék - rendező         1999 – 2005 Duna TV - szerkesztő, műsorvezető     1997 – 2001 BÁRKA színház - színész   
Filmográfia2010 Czukor Show (játékfilm, 80 perc 35 mm)2007 Offside (diplomafilm – játékfilm, 87 perc HDV)2006 Premier (vizsgafilm – játékfilm, 84 perc DV)- első kelet-európai Dogma film (67-es sorszámú)
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Televíziós munkák2005 - 2006 Rendező, műsorvezetőVilágevő – szórakoztató sorozat, 12 rész, 30’Gasztropuccs – szórakoztató sorozat, 50 rész, 26’Ez Nekem Kíniai – szórakoztató sorozat, 4 rész, 36’Ízes Utazások – szórakoztató sorozat, 10 rész, 24’Süssünk Valamit – sütőshow, 6 rész, 12’Rendező, szerkesztőKonyhatündér – főzőshow Rába Tímeával, 12 rész, 24’2003 Legkisebb Magyar – Duna TV (38 perces portréfilm)2002 – 2003 Staféta – Ezüst Gerely-díjas sorozat a Duna TV –ben, 26 rész2000 - 2001 Milleniumi Mesék – Kállai Pál, Pege Aladár, Csukás István portréfilm, 5 rész egyenként 26 perc
Színházi rendezések2011 Emberfarm (Kaposvár) Írta: Dömötör Tamás (George Orwell ’Állatfarm’ című elbeszélése alapján)Pont Com (Pécsi Nemzeti Színház) Írta: Dömötör Tamás 2010 Tényleg szeretsz (KapTár) Írta: R.D. LaingA fajok eredete (Nézőművészeti Kft) Írta: Tasnádi István2009 9700 (WSSz nyitóelőadás) Írta: Dömötör Tamás, Egressy ZoltánSzerelmes Balázs (WSSz) Írta: Dömötör TamásFarm Bt (WSSz) Írta: Dömötör Tamás (George Orwell ’Állatfarm’című elbeszélése alapján)2008 Három koporsó (WSSz) Írta: Egressy Zoltán2007 Czukor Show (Kamara Savaria) Írta: Dömötör Tamás (Füst Milán ’Boldogtalanok’ című drámája alapján)Hazug (Kamara Savaria) Írta: Dömötör Tamás
Fesztivál szereplések, díjak2009 13th Shanghai International Filmfestival – Czukor Show Torta Díj – Czukor Show
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2008 POSZT – legjobb női epizódszereplő díja Vasvári Emesének és a Színész Zsűri legjobb férfi főszereplő díja Anger Zsoltnak a Czukor Showban nyújtott alakításukért;VOLT Fesztivál – Vasvári Emesének a legjobb női és Anger Zsoltnak a legjobb férfi főszereplő díja a Czukor Showban nyújtott alakításukért; a leghatásosabb előadás díja;2006 Kritikusok díja a CINEFEST-en a Premier című játékfilmért;2003 Ezüst-gerely díj a legjobb sport témájú filmért;1999 „Legjobb 26 év alatti újságíró” – DUE;
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VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRAT HITELES MÁSOLATA
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SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA

Alulírott Pavelkovits László (9700 Szombathely, Taschler utca 8.), mint a Szombathelyi Színházbarátok Egyesületének (9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.) egykori elnöke igazolom, hogy Dömötör Tamás az elnökségem alatt 1999 és 2007 között az Egyesületben illetve a Kamara Savariában művészeti vezetői munkakört töltött be.
…………………………………………………..Pavelkovits László

Szombathely, 2012. április 19.
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Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
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MINIMÁLIS BÉRIGÉNY

Minimális  bérigényem  az  ügyvezetői  munkakör  betöltése  esetén  bruttó  500.000.-  Ft (azaz ötszázezer forint) havonta.
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NYILATKOZATOK

Alulírott Dömötör Tamás büntetőjogi felelősségem tudatában nyiltkozom,
 hogy a  Munka  Törvénykönyve 191.  §  (1)-(2)  bekezdésében szereplő,  a  vezető munkaviszonyára vonatkozó összeférhetetlenség esetemben nem áll fenn;
 hogy a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget 

teszek; 
 hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.  törvény 23. §-ában felsorolt 

kizáró okok esetemben nem állnak fenn; Továbbá  hozzájárulok  ahhoz,  hogy az  elbírálásban részt  vevők a  pályázat  eredetivel 

teljesen megegyező anyagát megismerhetik, és azt nyílt ülésen tárgyalják; 
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NYILAKOZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL Alulírott Herczeg András nyilatkozom, hogy a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-ben gazdasági tanácsadóként közreműködöm, amennyiben Dömötör Tamás tölti be az ügyvezetői munkakört.   

…………………………………………..Herczeg AndrásBudapest, 2012. április 20.
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ZÁRSZÓ

Hiszek abban, hogy az általam felrajzolt színházi működési modell működik, és megfelel a mai kor kihívásainak. Hiszek abban, hogy a jó színháznak - a munkafolyamatnak és a  végeredménynek egyaránt - közösség építő hatása van. Tudom,  hogy  egy  igazi  színházi  műhely  megteremtése  egy  ciklus  (öt  év)  alatt kivitelezhetetlen, azaz el lehet kezdeni a folyamatot, de "kifuttatni" egy teljes színházi projektet kevés az öt esztendő.Jordán Tamás öt éve vezeti a Weöres Sándor Színházat. Noha nem értek egyet vezetési  elveivel, szerkezetben és tartalmában is eltér a színháza attól, amit én képviselek, mégis azt gondolom, hogy jár neki még egy ciklus a Weöres Sándor Színház élén. Energiája és lendülete kitart, semmi kétségem. Rengeteg munkát fektetett be a színház felépítésébe,  és saját vízióját követve megpróbálja feltölteni tartalommal. Abban az esetben, ha Jordán Tamás érvényes pályázattal indul, javaslom, hogy a fentiek értelmében egy újabb öt éves ciklusban bizonyíthasson.  Ha ennek ellenére a kuratórium a színház ügye fölé helyezi a város kulturális identitásának ügyét, akkor kérem, fontolják meg pályázatomat.   
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ELÉRHETŐSÉGEK

teljes név Dömötör Tamáslakcím 9700 Szombathely, Teleki B. u. 1/b.mobil +36 20 77 90 619e-mail domotortamas.dome@gmail.com


