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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetıség
A szervezet elérhetısége: 1012. Budapest, Lovas út 32.

2.2. Azonosító adatok
A szervezetmásszervezetneknemtagja.A HálózataSzínházértAlapítványbesorolása,a regisztrációtvégzı
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 
Hálózat a Színházért Alapítvány
1012. Budapest, Lovas út 32.
adószám:18113066-1-41
Bejegyezte: Fıvárosi Bíróság.
határozatszám: 7.Pk.61.323/2003/3.
sorszám:9136.

2.3. Tevékenység általában
A Hálózat a Színházért Alapítvány 2003 évben jött létre.
Az alakulásközvetettcélja, a szervezetfıbb tevékenységeiaz alábbiak:a magyarszínháziélet, mővészet
és kultúra megörzéséhez, ápolásához, fejlesztéséhez való hozzájárulás.
A közvetett célt közvetlen célok szolgálják, amelyek a jelen alapítvány célkitőzése alapján a következık:

1./a magyar színházi életben kiemelkedı szerepetjátszó személyekés intézményektevékenységének
az internet segítségéveltörténı elısegítéseés bemutatása,valamint az ehhez szükségeseszközök
és hozzáférési lehetıségek megteremtése.

2./mindenolyan törekvéstámogatása,amely a modern kommunikációseszközökhasználatátsegíti elı
a mővészetek, ezen belül elsısorban az elıadómővészet körében.

3./olyanhálózati,vizuálisalkotások,szinházielıadásoklétrehozásaés/vagytámogatása,amelyekkapcsolatot
teremtenek a hagyományos és a modern eszközöket használó mővészeti irányzatok között.

4./a Magyar Színházi Portál elnevezéső internetesweboldal mőködéséhezszükségesanyagi feltételek
pályázati és egyéb forrásokból való megteremtése.

5./aszínházialkotók ésegyébmővészekképzéseaz internetésa mobil kommunikációseszközök,vizuális
média eszközeinek használatára.

6./relevánsszínházivagyegyébkultúrális értéketképviselı győjtemények,hagyatékok,elıadások,mővészi
alkotások digitalizálása, rögzítése, archiválása és megırzése az utókor számára.

7./olyankutatások,jövıképek,szoftverés/vagyhardverfejlesztések,tervek,stratégiákelkészítése,amelyek
a mővészek körében elısegítik a kommunikációs eszközök és az internet használatának terjedését.

8./olyan virtuális közösségek,illetve hálózatokmegteremtéseés/vagymőködésük támogatása,amelyek
mővészeti közösségeket, esetenként szakmákat vagy szakterületeket fognak össze.

9./mővészeteket,mővészi irányzatokatfeldolgozó adatbázisoklétrehozásaés/vagymőködtetése,esetleg
mőködésének támogatása.

Az Alapítványtávlati célja a magyarszínházikultúráhozkapcsolódókiemelkedı kulturális teljesítmények
éséletmővekminél szélesebbkörbenvaló bemutatása,ismerttététele,valamintezekneka teljesítményeknek
közérthetı formában történı továbbítása és népszerősítése a társadalom felé.
Az Alapítvány hosszú távú céljai közé tartozik továbbá a megteremtettalternatívák, szolgáltatások
igénybevételének a felhasználók számára történı lehetıség szerinti ingyenessé tétele.
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Az Alapítvány hosszú távú célja az is, hogy a kiemelkedı teljesítményeket és életmőveket megismertesse
a társadalom tagjaival, illetıleg a fentiekben kifejtett rendszerének mőködtetésével egy olyan kultúrális
környezetet teremtsen egy elıremutató társadalmi pezsgés megteremtésével, amely már önmagában erısíti
a teljesítmények társadalmi megbecsülését és ösztönzését.
 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése: kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011 évi CLXXXIX tv 13§ (1) 7.pont

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a társadalom

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 3,500,000

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei

Bevezetı 
A Magyar Színházi Portál (www.szinhaz.hu) idén tizenkét éve áll a magyar kultúra szolgálatában, felülete
egyértelmően a magyar színházi élet meghatározó online közösségét fogja össze. 
Az NKA 2007 óta támogatja a Színház.hu törekvéseit. Létünk záloga ez a támogatás, mert ugyan az oldal
- kiemelkedıen magas látogatottsága és az, hogy a magyar színházak és egyéb intézmények, cégek
rendszeresen igénybe veszik hirdetési felületeinket - hirdetési bevételt generál számunkra, de az ebbıl
származó bevételek a minıségi újságírás feltételeinek biztosításához már nem elegendıek. Az a napi
nyolc-tizenhatezer látogató, aki átlagosan beérkezik a Színház.hu oldalra, az NKA szíves támogatásának
köszönhetıen találhat meg minden színházi hírt, eseményt a portálon. 
A Színház.hu feladata az egyre bıvülı színházi információ-szolgáltatásban mára nyilvánvalóvávált.
Látogatóink kulturális hírportálként tekintenek ránk: elvárják, hogy minden olyan eseményrıl értesüljenek
a Színház.hu felületérıl, amelynek színházi vonatkozása van. Ennek a feladatnak nem könnyő megfelelni:
az eseményekrıl való tudósítás, a premierek, elıadások értékeinek kiemelése és közvetítése egyértelmő
feladat. Ugyanakkor nem lehetünk csak vertikális portál: horizontális képet is kell nyújtanunk, tehát figyeljük
az összes olyan médiumot amelyek rajtunk kívül színházzal foglalkoznak, akik ezáltal bekerülnek a
mi Olvasóink látóterébe is. 
Eddig elért eredményeink nyilvánvalóak: a Színház.hu a legnagyobb hagyományokkal rendelkezı online
kulturális lap ma Magyarországon. Tizenkét éve töretlenülvagyunk jelen, tudósítunk Színházról,
elıadómővészetrıl. Attól függetlenül, hogy a válság hatására az emberek színházba-járási hajlandósága
jelentısen csökkent - mert ugye a luxusnak tekintett kultúrafogyasztásról mond le az ember legkönnyebben
- a Színház.hu meg tudta tartani látogatottságát. Büszkén mondhatjuk, hogy nem veszítettünk
olvasottságunkból az elmúlt év során annak ellenére, hogy az eladott színházjegyek száma drasztikusan
csökkent hazánkban. Ez elıjele, alapja annak a fellendülési szakasznak, amelybe a Színház.hu lépett,
és hálásak vagyunk az NKA-nak hogy ezt lehetıvé tette a számunkra.

Eredményeink
Az elmúlt évben a Színház.hu - Magyar Színházi Portál felületére több mint másfél millió egyedi látogató
érkezett be, akik több mint négymillió oldalletöltést produkáltak. Három és félmillió látogatás érkezett
Magyarország teljes területérıl, híreink az egész ország színházi életét feldolgozzák. Oldalainkat iskolákban
használják ismeretterjesztési célokra, videóinkat/ mozgóképeinket kiemelten hasznosnak tartják
az oktatásban. A Színházi Szakma képviselıi megnyilatkozásaikról minden esetben hírt adnak nálunk, és
az esetek nagy részében elıször a Színház.hu -n jelenítik meg felhívásaikat, leveleiket, közleményeiket. 
A Színház.hu lapjain vallási, politikai vagy egyéb hovatartozástól függetlenül, kizárólag a színház-szakmai
tevékenység alapján ítélve megnyilvánulási lehetıséget adunk minden színházi embernek, ezáltal tudatosan
tevékenykedve a szakmán belül található "lövészárkok" betemetésén. Híreinkbıl, cikkeinkbıl kialakuló
színházi archívumot tudatosan értékként kezeljük, és azt térítés nélkül elérhetıvé tesszük. Jelenleg
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háromszázezer cikk, kétezer órányi színházi mozgókép, és tizenhétezer színházi fotó és félmillió közösségi
bejegyzés található adatbázisunkban. 
 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vegyonelem
értéke

Felhasználás célja

NKA-Színház.hu 2011 200 000 kulturális tevékenység

NKA-Tánckritika.hu 2011 480 000 kulturális tevékenység

Kronologia.szinház.hu 600 000 kulturális tevékenység

Tánckritika.hu 2012 3 550 000 kulturális tevékenység

Színház.hu 2012 6 300 000 kulturális tevékenység

Összesen: 11 130 000  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév

cél szerinti juttatások 0 0

Összesen: 0 0

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév

vezetı tisztségviselık juttatásai 0 0

Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 9 907 11 743

ebbıl:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

33 46

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 9 874 11 697

H. Összes ráfordítás (kiadás) 10 635 15 185

ebbıl:   

I. Személyi jellegő kiadás 2 262 435

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 635 15 185

Hálózat a Színházért Alapítvány                             Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  5

Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév

K. Adózott eredmény - 728 -3 442

L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı
személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelıen) (fı)

0 0

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erıforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 10 825

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -4 170

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.10

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X 0

8. Kiegészítı melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása

Tárgyévi közhasznú tevékenysége a magyar színházi portál mőködésének fenntartása, a tánckritika.hu
internetes folyóírat szerkesztése, a kronologa.szinház.hu elindítása, a MASZRE program lebonyolítása.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Magyar Szinházi Portál fenntartása (WWW.szinhaz.hu)

Támogatási program elnevezése: Magyar Szinházi Portál fenntartása
(WWW.szinhaz.hu)

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2012.01.01-2012.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 7,000,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 6,300,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 7,000,000

-tárgyévben folyósított összeg: 6,300,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 7,000,000
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Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 7,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2012. évi tevékenységünk összefoglalása
A recesszió és az általános érdektelenség ellenére sikerült megtartanunk, illetve növelnünk
a látogatottságunkat.
Sikerült elérni, hogy a legtöbb színházi hírrıl a Színház.hu-n essen szó elsıként, így tudunk elöl járni
a színházi ügyekrıl való tájékoztatásban
Bıvült a tartalomszolgáltatás: a korábbi, napi 5 hírhez képest átlag 10 hír jelenik meg a Színház.hu-n, és
a címlap minden nap lecserélıdik. Már hétvégén is szolgálunk friss anyagokkal, és az ünnepekkor sem áll le
az oldal, hanem az alkalomhoz illı tartalommal igyekszünk megragadni az olvasók figyelmét.
Hat új rovatot hoztunk létre: kulissza, játék, operett, musical, kabaré és plusz címmel. 
Megerısítettük a kapcsolatot a színházakkal, még aktívabb kommunikációt folytatunk velük, mint korábban.
Lapszemlék: partnerkapcsolatot alakítottunk ki több sajtófigyelı céggel, az együttmőködésünk eredményeként
a "semmi, és senki nem maradhat ki" elvhez hőek tudunk maradni, más sajtóorgánumok színházhoz
kapcsolódó anyagairól is szó esik az oldalon.
Partnerségre léptünk a Magyar Teátrum címő lappal, megállapodásunk értelmében szabadon vehetünk át tılük
anyagot.
Partnerségre léptünk a Marie Claire-rel, a lap szerkesztıi megosztják velünk színházhoz kapcsolódó cikkeiket,
amelyek nálunk is megjelenhetnek.
Partnerségre léptünk olyan nyári fesztiválokkal, amelyekkel eddig nem építettünk ki szoros kapcsolatot. Így
a POSZT, a Mővészetek Völgye, az Ördögkatlan Fesztivál mellett már a Magyar Színházak Kisvárdai
Fesztiváljáról, a Desiré Fesztiválról és a Thealterrıl is tudósítást közöltünk. Ezen együtmőködések
eredményeképpen a nyári idıszakban is állandóan friss tartalommal tudunk jelentkezni.
A Pécsi Országos Színházi Találkozónak eddig is kiemelt megjelenést biztosítottunk, de idén még
intenzívebben tudott jelen lenni a Színház.hu-n a fesztivál. Tudósítottunk a szakmai megbeszélésekrıl,
az elıadásokról, a POSZT híreirıl és interjúkkal, videókkal, illetve múltidézıkkel is szolgáltunk a fesztivál
múltidézı rendezvényeihez kapcsolódóan
Mőfaji sokszínőségre is törekszünk, így nem csak nagyinterjúk, interjúk, tudósítások, hírek, hírösszeállítások,
szakmai felszólalások, múltidézık jelennek meg már a Színház.hu-n, hanem fotóriportok, lapszemlék,
próbanaplók, és ha az alkalom úgy kívánja, percrıl percre tudósítások is.
Facebook alkalmazást hoztunk létre az oldalon, így aktivizáltuk az olvasóinkat, akik eddig csak a Fórumon
oszthatták meg a véleményüket. Megduplázódott a Színház.hu Facebook oldalához csatlakozók száma.
Színház.hu Színházmősor alkalmazás mobiltelefonra: Megterveztük, kifejlesztettük és elindítottuk
Magyarország elsı Színházmősor alkalmazását mobiltelefonra. Az alkalmazás egyelıre Android plaftormon
fut, de heteken belül elérhetı lesz Iphone-okon is. 
Akciós színházjegyek ma: Látogatóink a Színház.hu felületérıl minden, a jegyrendszerben maradt, aznapi
jegyet féláron vásárolhatnak meg. Ez a kedvezményrendszerkifejezetten népszerő, sok követıvel rendelkezik
- és jelentıs segítséget jelent a Színházaknak a teltházak megteremtésében. 
Kronologia.szinhaz.hu: Létrehoztuk a Kronologia.Szinhaz.hu - Online Színháztörténet, amely egy idıvonalra
főzi fel a magyar színházi élet összes eseményét az elmúlt tíz évben. Itt megtekinthetı:
http://kronologia.szinhaz.hu 

A Kiadóról 
A Színház.hu online folyóirat kiadója a Hálózat a Színházért Alapítvány független, civil szervezet, amelynek
nagyon csekély más forrásból származó bevétele van, nonprofit tevékenységet végez a Színház.hu fenntartása
és egyéb színházi témájú projektek érdekében. A Hálózat a Színházért Alapítvány 2003-ban jött létre.
Az alapítvány célja a színházi életben kiemelkedı szereplık (személyek és intézmények) tevékenységének
támogatása hálózati szolgáltatások biztosításával. Továbbá célunk, hogy a mővészeket, mővészeti irányzatokat
feldolgozó adatbázisokat hozzunk létre és mőködtessünk.
A Színház.hu oldal mőködtetése kiemelt céljaink közé tartozik, mert közszolgálati feladatot végez: a színház
mővészetét igyekszik eljuttatni a nagyközönséghez az Internet az segítségével. A Magyar Színházi Portál
a színházak, színházi emberek kommunikációs igényeinek kielégítésére jött létre. Célunk, hogy teljes körő
színházi információval szolgáljunk a színházszeretı embereknek Magyarországon. A portál (www.szinhaz.hu)
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napi híreire, a kulturált és pezsgı fórumra havonta többszázezer látogató kíváncsi. 
Az alapítvány - a szinhaz.hu mőködésének segítése mellett - 2011-12-ben az alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatta: a szakma.szinház.hu elindítása; a kornologia.szinhaz.hu létrehozása és partnerség
a Margó címő irodalmi-színházi fesztivál létrehozásában.
 

8.2.2. Tánckritika.hu

Támogatási program elnevezése: Tánckritika.hu

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2012.01.01-2012.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 4,000,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 3,600,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 4,000,000

-tárgyévben folyósított összeg: 3,600,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 4,000,000

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 4,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 
TÁNCKRITIKA.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2012 ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL
3301/06952 számú pályázathoz

A 2010. januárjában indított Tánckritika.hu mára Magyarország ismert átfogó elméleti-kritikai "táncos"
szaklapja lett. 
Pártatlanok és függetlenek vagyunk: lehetıségeink szerint a táncmővészet valamennyi jelenségével
foglalkozunk, nem teszünk mesterséges, elıítéletes különbséget a tánc különbözı mőfajai, stílusai, irányzatai,
iskolái között. 
Figyelemmel kísérjük valamennyi hazai hivatásos együttes, alkotó és táncmővész munkáját, cikkeinkben
foglalkozunk néptánccal, klasszikus balettel, kortárs tánccal, mozgás- és fizikai színházzal, nemcsak
a budapesti premiereket követjük, írunk jelentıs vidéki eseményekrıl is, kiemelten az országos
táncfesztiválokról. 
Igyekszünk kritikai visszhangot teremteni a képzési rendszerben született produkcióknak is (Magyar
Táncmővészeti Fıiskola, Budapest Kortárstánc Fıiskola). Külföldi bemutatókról is tájékoztatjuk olvasóinkat,
különösen igyekszünk eljutni határon túli magyarlakta területekre is. 
Cikkeink mőfajilag sokfélék: közlünk gyorsan reagáló kritikákat, jelenséget összefoglaló, markáns egyéni
véleményt tükrözı, de szakmailag megalapozott jegyzeteket, magvas gondolatokat feldobó rövid esszéket,
készítünk interjúkat. 

Lapunk fejlıdésének legfontosabb szellemi háttere a folyamatosan bıvülı, erısödı cikkírógárdánk. Állandó
külsıs munkatársaink mindegyike folyamatosan jobb minıségre törekszik. Megjelent írásaink jórészét
fıszerkesztınk a cikkírók számára rendszeresen elemzi, kritizálja, kommentálja, de szívesen látjuk az olvasók,
a szakma felıl érkezı véleményeket is. 
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2012-ben sikert aratott a látogatók körében - az újonnan létrehozott - premier elıtti video-interjú sorozatunk,
valamint az "e-book" menüpontunk, amelyben elektronikus könyvolvasóra is letölthetı virtuális kötetek
jelennek meg. Meggyızıdésünk, hogy ez határozott, fontos lépés a jövı felé, az így könnyen elérhetıvé váló
anyagok különösen az oktatásban, ajánlott szakirodalomként fognak "pillanatok alatt" keresetté válni (ahogy
azt külföldi példák mutatják).
A kézikönyv mérető írások között van aktuális eseményekkel foglakozó dolgozat (például a Globál és lokál
címő munka), és olyan archív anyagok (elsısorban régebbi tanulmányok, kritikák), amelyek interneten még
nem találhatók meg és/vagy tematikusan kapcsolódnak valamely aktuális eseményhez. (Például a Csizmások,
balettcipısök, mezítlábasok - Három esszé és A tánckritika kritikája - Két esszé címő kötetek). 
 

8.2.3. MARGÓ Irodalmi Fesztivál (MASZRE)

Támogatási program elnevezése: MARGÓ Irodalmi Fesztivál (MASZRE)

Támogató megnevezése: MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzık és Kiadók Reprográfiai Egyesülete)

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás idıtartama: 2012. június 7-10.

Támogatás összege (1000HUF) 2,000,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 2,000,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,000,000

-tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 2,000,000

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 2,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Margó városi irodalmi fesztivál
2012. június 7-10.
Beszámoló

"Az idei Margónak nincsenek margói. Nincsenek paginák. Ismerik ezt a szót?
A pagina is margó, csak az izgatott margó, a vággyal teli sorvég, ahol a fantázia megy tovább, nem
az oda-vissza pattogó szemgolyó. A Margó Fesztivál arról beszél, hogy ez a város mozgásban van.
És nekünk, akik többnyire csak állunk benne, most kicsit olyan, mintha futószınyegen, mozgólépcsın állnánk.
Budapest a Margóval annyira pörög, mintha a tér idı lenne, hiába akarod, hogy ne teljen, telik. Múlik.
A Margó az egyszerő ötletek szellemes fesztiválja."
Grecsó Krisztián

2012. június 7-10.
A MARGÓ immár második alkalommal színesítette Budapest kulturális életét négy napon át, június 7. és 10.
között, az Ünnepi Könyvhéttel párhuzamosan zajló, azt kiegészítı rendezvényként. Egy olyan
programsorozatot igyekeztünk összehozni, mely alkalmat teremt a magas kultúra és a populáris kultúra
találkozására. Olyan fesztivált, ahol nem hagyományos módon találkozhat a szerzı, az olvasó és a mő:
bevonva a film, a színház és a zene rajongóit, képviselıit, alkotóit, kulturális központokat és mőhelyeket.
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A négy nap alatt idén is átalakult a fıváros kulturális szerkezete, egymáshoz szorosabban vagy éppen lazábban
kapcsolódó irodalomközpontú, de a társmővészeteket is bevonó programokat főzött össze a fesztivál egyetlen
kulturális eseménnyé.

A MARGÓ fesztivál a MASZRE támogatásának segítségével aktivizálni tudta a fiatal, irodalomkedvelı
közeget, programjain egyedi és értékes tartalmakat állított elı. Rendezvényeink pontos látogatószámát csak
megbecsülni tudjuk, mert az események ingyenesek voltak, ezért viszont minden programunkon telt házzal
találkoztunk: 4500-5000 látogatóval számoltunk.

Hivatalos odalaink: www.margofeszt.hu, http://www.facebook.com/margofeszt

A programok ingyenesek voltak, mert eredeti célunk volt minél szélesebb közönség számára eljuttatni
a kortárs irodalmat. 

A fesztivál elsıdleges célkitőzése, hogy mozgásba hozza a budapesti irodalmi életet, ezért partneri viszonyt
valósítottuk meg a fesztivált a Margót fıszervezıként jegyzı DBP Hungary Kft.-vel, a József Attila Körrel,
a Fiatal Írók Szövetségével, a Petıfi Irodalmi Múzeummal és a hazánkban mőködı kulturális intézeteket
összefogó EUNIC-kal. 

Programjainkról beszámolt az MTI, a Népszabadság, a MagyarNemzet, HVG.hu, az Index.hu, az Origo.hu,
a Prae.hu, a Litera.hu, a Magyar Narancs is.

http://hvg.hu/kultura/20120611_irodalom_budapest_fesztival
http://www.litera.hu/hirek/hamarosan_indul_a_masodik_margo_varosi_irodalmi_fesztival
http://nol.hu/lap/kult/20120611-negy_ejszaka_margoval
http://nol.hu/kult/margo__ahol_a_facebookos_sztorik_is_megelevenednek_
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/groteszk-animacio-nyerte-az-orkeny-kisfilmpalyazatot-hir-daazo-orkeny.html
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=5234

JÚNIUS 7. Csütörtök
 
19:00 Holdudvar
XIII. Budapest, Margitsziget, a régi Casino épülete
Szerelemtérkép
Irodalmi-szerelmi történetek a facebook-ról
 
Nyáry Krisztián kultikus Facebook-sorozatának epizódjaielevenednek meg a szerzı, valamint Bartsch Kata
és Elek Ferenc tolmácsolásában. Ki gondolná, hogy Ady Endrétıl - szerelmi viszonyokban mérve
- három-négy lépésben el lehet jutni Vas Istvánig vagy FedákSáriig? Régi fétnyképek, versek, naplók mentén
rajzolódik ki a bulvárkulturális szerelmi térkép. Látvány: Karcis Gábor, Kálmán Mao Mátyás.
 
19:30 Ankert
VI. Budapest, Anker köz 1-3.
2félidı kultúrfoci
Foci, film és irodalom
 
A magyar futball sikere merı nosztalgia: a hagyományainkból táplálkozunk és az emlékeinkre hagyatkozunk,
amikor szurkolunk, sportfogadunk vagy nézzük az ifimeccseket. A foci iránti szenvedélyes rajongásunk
mindeközben töretlen: van filmes és irodalmiasult változata, ezekbıl győjtögettünk az Európa-bajnokság
elıestéjére.
Kırösi Zoltán Az utolsó meccs címő frissen megjelent könyvébıl és Hanula Zsolt titkos futballnovelláiból
olvasnak fel részleteket a szerzık és TÁP színészek. Közben folyamatosan rövidfilmek.
 
20:00 Lánchíd, pesti hídfı
V. Budapest
SzövegHullám a Dunánál
 
Öt fiatal szerzı olvas témába illı verseket, az Osmo Free Band kísér, sötétedéskor pedig az installációk
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és vetítések révén a szövegek birtokba veszik a környezı teret, finom lounge és minimál zenei aláfestés
mellett. "Egy ugrásra Vörösmartytól!" A FISZ, a VáLyó és a Danube Flow közös akciója: irodalom, víz, fény
- a Fényírás-estekrıl már ismerıs koncepció szabadtéri helyszínre költözik.
Felolvas: Csobánka Zsuzsa, Izsó Zita, Molnár Illés, RhédeyGábor, Závada Péter; zene: Osmo Free Band; VJ:
Prókay Ádám, DJ: Jerome Andrieux

22:00 Corvin tetı
VIII. Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Kedvencek temetıje
slam poetry
 
Rímdílerek és szózsonglırök évfordulós nagy magyar költıkbıl merítenek inspirációt. Áprily Lajos, Jékely
Zoltán, József Attila, Kassák Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó: ki mondja, hogy az idén jubiláló íróink
megszólíthatatlanok? Egy panoptikumba képzeljükıket, múzeumba max, nekik azonban eszük ágában sem
volt a halálukkal megsemmisülni, elnémulni. Ezért hívjuk segítségül a legbátrabbakat, a legszabadabb költıi
mőfaj mővelıit, hogy piszkálják meg a poros hagyományt, mondjanak oda, szóljanak bele, élesszék fel
a párbeszédet.
Slammerek: Saiid (Süveg Márk), Újonc (Závada Péter), IndianA (Gábor Tamás), Ponza (Bencsik Ádám),
McZeek (Németh Péter), Daniel Brownwood, Simon Márton, Színész Bob (Horváth Kristóf), Kövi (Kövér
András), Audrey Rapburn (Csepelyi Adrienn); Zene: Amoeba; Ceremóniamester: MC Hugee; Vj: Unflyable
 
00:00 Corvin tetı
VIII. Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Kollektíva Klub
 
Tmx, Fullstereo, Popbitch (elektro, tropical, house, nu disco)

JÚNIUS 8. Péntek
14:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Örkény István 
Rendhagyó tárlatvezetések
 
A centenáriumi kiállítás Örkény István életmőve elıtt tiszteleg. Bemutatja az életút fıbb állomásait: a jómódú
polgári családba született, gyógyszerész és vegyészmérnöki diplomát szerzett, ámde írói ambíciókat dédelgetı
fiatalemberbıl a háborút, hadifogságot megjárt, az 50-es évek végén kényszerő hallgatásra ítélt, majd a 60-as,
70-es években világhírő szerzıvé váló embert. Pádár Eszter, a kiállítás rendezıje mutatja be a tárlatot.

15:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Ottlik Géza
Rendhagyó tárlatvezetések
 
A kiállítás, amely eredeti bútorokat, relikviákat, tárgyidokumentumokat, festményeket, grafikákat, fotókat
és ezekhez kapcsolódó szövegeket vonultat fel, az ottliki életmő legfontosabb gondolatait kívánja körüljárni:
a létezés értelmének kutatását, az emberi és írói tartás felmutatását, a nıkhöz való viszonyt, a nyelvhez és
az íráshoz főzıdı gondolatokat, a matematika, valamint a játék, illetve a sport és a világ közötti összefüggések
felfedezéseit. Ottlik Gézát a kortársak emlékezésein keresztül bemutató virtuális kiállítás. Kovács Ida,
a kiállítás rendezıjének tárlatvezetése.
19:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Háyland
Egy este a Háy-birodalomban
 
Szomorúmanók, angyalok, istenek, apák és a gyerek földjén járunk, különös világ ez, mégis "ugyanaz a csillag,
ugyanaz a bolygó". Háy Jánostól megszoktuk, hogy mindig elırukkol valami meglepıvel, láttuk, hogyan szól
citerán a rockandroll, zeng a Balaton-parti Hendrix, miként lesz árokparti párbeszédbıl lételmélet,
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klasszikusból rap, de tudjuk-e, milyen is mélyrétegeiben ez a valóságos, teremtett világ? Jártunk-e már
Háylanden, ahol felélednek az angyalok és megmozdul, ami nehéz?
Vendég: Háy János író, közremőködik: Beck Zoltán zenész és Mucsi Zoltán színész, az este házigazdája:
Winkler Nóra

19:30 Telep
VII. Budapest, Madách út 8.
Ottlik 100
100 éve született Ottlik Géza. Mit jelent ma Ottlik, mennyire tudott aktuális maradni, mit adnak nekünk
a szavai, képei, miért különleges a Hajnali háztetık? Kérdések, válaszok, kísérletek az újraértelmezésre.
Filmvetítés és bemelegítı beszélgetés. Film: Hajnali háztetık (1986)
20:00 Európa Pont, Millenáris Park
II. Budapest, Lövıház u. 35.
Momentán + Kosztolányi
ismerıs idegenek
 
Kíváncsi, hogyan látott minket, magyarokat egy francia, orosz, japán, finn, török vagy netán egy "néger"
a múlt század elsı felében? Kosztolányi Dezsı 1926 és 1927 között a Pesti Hírlapban jelentette meg
interjúalapú, de személyes megjegyzésekkel megtőzdelt cikkeit, összefoglaló nevén az Alakokat, amelyekben
hol jellegzetes pesti foglalkozásokról, hol a bölcsıtıl a koporsóig tartó életutakról, hol pedig hazánkban
letelepedett külföldiekrıl mesélt. Budapesten élı külföldiekrıl szóló, izgalmasan megírt tárcák hangzanak
el a Momentán tagjaitól, majd ezzel párhuzamosan a közönségötletei alapján improvizációk születnek arról,
hogyan élnek a mai Magyarországon külföldiek, és hogyan élünk mi magyarok külföldön.Közremőködnek:
Bódy Gergely, Boldoghy Borbála, Harsányi Bence, KiskovácsAttila, Molnár Levente, Nemes Takách Kata,
Pirisi László, Simonyi Balázs, Tóth Barnabás, Várady Zsuzsi.

22:00 Fogasház
VII: Budapest, Akácfa u. 51.
Szomszédok - bérháztörténetek
Kis éji irodalmi túra a bérház mélyén

Mennyi élet és mennyi történet lapul egy bérház falai között? Kik éltek a gangról nyíló bérlakásokban,
mi minden történhetett a szobakonyhák hővösében, a hálók rejtekein? A JAK ALL STARS, vagyis a József
Attila Kör szerzıi arra tesznek kísérletet, hogy egy-egy megadott évszám alapján rekonstruálják a helyszín
titkos történetét, fogadott házmesterünk elemlámpával kísér végig a lakásokon, ahol egy-egy író mesél,
és elevenít fel karaktereket, élethelyzeteket, sorsfordulókat az elmúlt 100 pesti évbıl.
Felolvas: Aaron Blumm, Erdıs Virág, Garaczi László, Maros András, Nemes Z. Márió, Papp Sándor
Zsigmond; Túravezetı: Scherer Péter
Az esemény a JAK-kal együttmőködésben valósul meg.
 
23:00 Fogasház
VII: Budapest, Akácfa u. 51.
Belle Belle
A 22 éves Nagy Bence dalszerzı/énekes/multiinstrumentalista. Elsı lemeze 2011-ben jelent meg Pain
of Horses címmel szerzıi kiadásban, amellyel egyértelmően megalapozta helyét a kortárs hazai popzenében.
Mind hangzás, mind zenei ötletek tekintetében egyértelmően hiánypótló az itthoni zenei palettán. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Soundcloud blogja által tavalyi év során Budapestrıl készített
összeállításban is helyet kapott négy kollégája mellett. Eddig két live set áll a háta mögött, budapesti
klubokban, a legutóbbiból jelenleg készül a képi anyag. A koncertek során egyedül van színpadon,
szintetizátorokkal, gitárral, énekkel, valamint számítógéprıl vezérelt sávokkal; valamint hárman támogatják
a vizuális megjelenést, és külön hangmérnök is dolgozik vele.

JÚNIUS 9. Szombat
17:00 Kıleves Kert
VII. Budapest, Kazinczy u. 37-39.
Janne Teller: Semmi 
 
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola minden tavasszal Diákszínjátszó fesztivált rendez, ennek keretében
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állították színpadra Janne Teller Semmi címő kultikus munkáját. "Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom.
Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá." Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap
a termet, a többiek pedig elhatározzák, hogy nihilista osztálytársuknak bebizonyítják az ellenkezıjét. A terv
szerint egy régi pajtában győjtenek össze mindent, aminek számukra értelme van. Ami ártalmatlan játéknak
indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik, ekkor lépnek közbe a szülık és a rendırség. Csak Pierre marad
flegma, kineveti a társait, akik ilyen áldozatokra képesek, csak hogy megtalálják az "értelmet" - a többiek
éjszaka brutálisan bosszulják meg kitartó közönyét.
Közremőködik: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 7.A osztály
 
18:00 Szatyor Bár és Galéria, Púder Bárszínház
XI. Budapest, Bartók Béla út 36.
IX. Budapest, Ráday u. 8.
Irodalmi kocsmakvíz
Buda vs. Pest
Buda és Pest versenyre kél. Két helyszínen, a Duna két partján méri össze erejét, tudását és szőkebb pátriája
iránti hőségét a tısgyökeres, hithő pesti és a megrögzött, lelkes budai. A Púder és a Szatyor Bárban egyszerre,
egy idıben kezdıdik a vérfagyasztóan izgalmas tusa, melyben elıször helyi csapatok viaskodnak a legjobb
budai és pesti címért, majd a két, egymással kibékíthetetlen ellentétben álló fél, a Duna két partja veti össze
helytörténeti és irodalmi tudását. Pest vagy Buda, Buda vagy Pest: örök kérdés, amelyre most, elsı ízben
választ kapunk.

19:00 - 23.00
Európai irodalom éjszakája
 
18 ország, 18 író 18 mőve, 18 különbözı helyszínen. Az európai irodalom egy éjszakára Budapestre költözik
az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Hálózata), az Európa Pont és 18 európai kulturális intézet
szervezésében. A Margó Irodalom Fesztivállal karöltve az Európai Irodalom Éjszakája újfajta irodalmi
élményt szeretne nyújtani; a kortárs európai irodalom különleges helyszíneken, alternatív elıadásmódban
jelenik meg a Belváros különbözı pontjain. Az este folyamán a résztvevık felfedezhetik Budapest számukra
talán ismeretlen arcát, és közben megismerkedhetnek a kortárs európai irodalom egy-egy eredeti hangjával
a TÁP Színház mővészeinek tolmácsolásában.
A felolvasások fél óránként ismétlıdnek: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 és 22.30 kezdettel.
 
ELTE BTK Kari tanácsterem
VIII: Budapest, Múzeum krt. 4. A épület
Megnyitó 18.30
az EUNIC és Kırösi Zoltán részvételével
Petra Nagyová - Džerengová: Nézz magadra (Szlovákia)
Thália Cafe
VI. Budapest, Hajós u. 9. 
Mario Vargas Llosa: A Zöld Palota; Ernesto Sabato: Az alagút (Spanyolország) 
 
Bródy House
VIII. Budapest, Bródy Sándor u. 10. 
Ian McEwan: Szombat (Nagy Britannia) 
 
Ybl Palota
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 12.
Kırösi Zoltán: Az utolsó meccs (Magyarország) 
Lánchíd, pesti hídfı, alagút 
Rui Cardoso Martins: És ha nagyon meg szeretnék halni (Portugália)
 
Március 15. tér
V. Budapest, templom elıtti forgószékek
Andrei Makine: Az ismeretlen (Franciaország) 
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Múzeum Antikvárium
V. Budapest, Múzeum körút 35. 
Urs Widmer: A kék szifon (Svájc) 
 
Csendes Társ
V. Budapest,Magyar u. 18. 
Meis Heinsaar: Jó napot! (Észtország) 
 
Design Terminál
V. Budapest, Erzsébet tér 13. 
Erlend Loe: Vegyesbolti csendes napok (Norvégia)
 
Erzsébet téri játszótér 
V. Budapest
Elina Hirvonen: Legtávolabb a haláltól (Finnország) 
 
Hybridart Design Shop & Café
V. Budapest, Erzsébet tér 13. 
Trisse Gejl: A pátriárka (Dánia) 
 
Retrock
VI. Budapest, Anker köz 2-4. 
Andrzej Stasiuk: Taksim (Lengyelország) 
 
Fruccola
V. Budapest, Kristóf tér 3. 
Gabriela Adameşteanu: Az elveszett délelıtt (Románia) 
 
OSA Archívum
V. Budapest, Arany János u. 32. 
Jáchym Topol: Az ördög mőhelye (Csehország) 
 
Blue River Pub állóhajó
V. Budapest, Petıfi tér 8. kikötı 
Toine Heijams: Op Zee (Hollandia) 
 
Gerver Pál mőterme
V. Budapest, Deák Ferenc utca 23., IV. emelet
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung (Németország)
 
Budapesti Olasz Kultúrintézet
VIII. Budapest, Bródy Sándor utca 8.
Niccolo Ammaniti: Én és te (Olaszország)
 
Marriott Hotel
V. Budapest, Apáczai Csere János utca 4.
Daniel Glattauer: A hetedik hullám (Ausztria) 
 
Akvárium Klub
V.Budapest, Erzsébet tér
Záró buli 23.00
Wattican Punk Ballet, Past Perfect DJs 
 
19:30 Massolit Books & Café
VII. Budapest, Nagydiófa u. 30-32.
Karen Blixen
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Karen Blixen a huszadik századi dán irodalom kiemelkedı képviselıje. Rungstedlundban született, élete nagy
részét itt töltötte, de meghatározó élmény volt számára a Kenyában töltött 17 év, amelyrıl könyveiben is ír,
többek között a magyar nyelven is megjelent Volt egy farmom Afrikában címő regényében. A könyv alapján
készült 1985-ben Sydney Pollack rendezésében a Távol Afrikától címő világhírő mozifilm. Vendégünk
Kertész Judit, Blixen magyar fordítója, a felolvasásokat adán írónırıl készült dokumentumfilm vetítés követi
a Skandináv Ház szervezésében.

23:00 Akvárium
V.Budapest, Erzsébet tér
Wattican Punk Ballet
PastPerfect dj's
 
A Wattican Punk Ballet nevő lehengerlı örmény geg-tánc-punk duó tagságát két testvér alkotja, Karen, a férfi,
és Gaya, a nı. Zenéjükben keverik a pszichedelikus rockot, a táncos punkot, az eltorzított és kiforgatott pop
hatásokat, miközben szinte színházba vinnék a közönséget.Sok hangszer, loopok, ritmustöredékek, kaukázusi
hatások, erı és funky! Egy igazi showmősor.
 
 
JÚNIUS 10. Vasárnap
18.00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Mozdulatmővészet elméletben és gyakorlatban
a Mozdulatkórus verstánc estje

A társulat verstánc estjén az elıadók kísérletet tesznek a költészet, tánc és zene mővészi összekapcsolására,
hagyományaikat megırizve, az elıadást új verstáncokkal kibıvítve. Babits Mihály szellemi társa volt Dienes
Valéria, akinek "Mennyei színjáték" címő verstánca 1915-ben készült el hogy az elmúlt szők évszázadban
"lábról-lábra" örökítve maradjon fenn. Hasonló módon Mirkovszky Mária "Két nıvér" címő verstánca
is ismert, amely a 1920-as években került bemutatásra. A felújított koreográfiák mai köntösben kelnek életre.
Közremőködik: a Mozdulatkórus
 
19:00 Akvárium
V. Budapest, Erzsébet tér
Rájátszás
Költık és dalnokok
Három kortárs költı és zenész írja és játssza újra egymás mőveit. A játékban a költık új szövegeket írnak
a zenészek ismert dalaihoz, a zenészek pedig megzenésítik aköltık egy-egy versét. A már többször
bemutatott, nagy sikerő program folytatásaként újra színre lépnek kedvenc dalköltıink és költı dalnokaink,
hogy megduplázzák az élvezetet!
Költık: Karafiáth Orsolya, Grecsó Krisztián, Szálinger Balázs
Zenészek: Beck Zoltán, Kollár-Klemencz László, Szőcs Krisztián
 
21:00 A38
XI. Budapest, Petıfi híd, budai hídfı
Egy perc, egy történet
Az Örkény kisfilmpályázat ünnepélyes díjátadója
Örkény István születésének századik évfordulója alkalmából a Margó és a Daazo.com European Short Film
Centre kisfilmpályázatot hirdetett. A pályázaton a kiírókarra kerestek választ, hogy milyen formákban élnek
még mindig velünk azok a groteszk és abszurd helyzetek, amelyekre Örkény novellái irányították rá
a figyelmünket. Hogy hogyan értik, hogyan látják és hogyan láttatják a mai fiatalok a 100 éves Örkény
gondolatait? A díjnyertes munkákat levetítjük, a zsőri értékel, a kiinduló szövegek színészek tolmácsolásában
elhangzanak, a díjakat átadjuk.
Közremőködik: Hó Márton és a TÁP Színház

22:00 A38
XI. Budapest, Petıfi híd, budai hídfı
Kristóf Norbert
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Fesztiválzáró happening: Party a Soundkitchen szervezésében

Kristóf Norbert 1980-as születéső hazai dalszerzı-gitáros-énekes. A Miskolcon született, de Budapesten élı
dalnok zenei ízlését a kilencvenes évek alterock-kínálata, közelebbrıl a Smashing Pumpkins, a Nirvana,
a Cure, a Sonic Youth és a Radiohead alakította, de hatottak rá olyan emblematikus dalszerzık is, mint Elliott
Smith, Damien Rice vagy a Bright Eyes. E hatásokból, saját szőrıjén keresztül alakította ki a rá jellemzı,
karakteres, "kristófnorbis", álomszerő-melankolikus világot.
Holalo Dj's - szintipop, elektronika

Partnereink:
BOOKLINE újratöltve - Már nem csak könyvben nagyok!
Kényelem, gyorsaság, megbízhatóság: ez a három legfıbb ismertetıjegy, amelyeknek köszönhetıen
a Bookline az elmúlt 10 év során Magyarország legnagyobb internetes könyváruházává vált. 2012 januárjától
már nem csak könyvben nagyok, az év elejétıl Shopline néven kibıvülve gyerektermékeket és
az otthonunkban elengedhetetlen használati cikkeket is kínálnak.
Véget nem érı sorban állás, rohanás és tolongás - csak néhány dolog, amelyek messzirıl elkerülik, ha az online
vásárlást és az ország legnagyobb internetes áruházát választja. A Bookline után érdemes megjegyeznünk
a Shopline nevét is, amely ez év eleje óta univerzális webáruházként foglalja magába az online könyváruházat.
A Bookline már indulásától megbízható minıséggel, széles választékkal és kedvezı árakkal várja vásárlóit,
a kezdeti online antikvárium mára többmilliós termékkínálattal és 700 ezer regisztrált felhasználóval
rendelkezı internetes vállalattá nıtte ki magát. A Bookline esetében is igaz a mondás, miszerintaz anyag nem
vész el, csak átalakul: termék- és szolgáltatáskínálatának bıvülésével már nem csak az olvasók, zene-
és filmkedvelık, hanem a gyerekesek és a ház körül tevékenykedık igényeit is kielégíti.
A Bookline könyvön kívüli termékekkel kiegészült széles választéka január 15-tıl a Shopline.hu oldalon

érhetı el, ahol a minıségi mőszaki cikkektıl kezdve a játékokon át az ínyenctermékekig mindent megtalálunk.
A virtuális polcokon a saját almárkák mellett számos hazai és nemzetközi márka választéka kapott helyet:
a Shopline égisze alatt - a Bookline-on kívül - a gyermektermékekkel foglalkozó Kidline és a háztartás
valamennyi szegmensét lefedı Homeline segíti a könnyő és gördülékeny vásárlást.
A Shopline nem titkolt célja, hogy látogatóinak a vásárlás lehetı legkényelmesebb, legegyszerőbb
és legidıtakarékosabb módját kínálja: néhány kattintás, és a mindennapokban elengedhetetlen eszközök,
termékek máris házhoz jönnek - anélkül, hogy beszerzésük felesleges idegeskedést vagy idıveszteséget okozna.
Az ország legnagyobb webáruháza remek alternatívát nyújt atúlzsúfolt belvárosi bevásárlóközpontok helyett.
Éljen a lehetıséggel, és szakítson több idıt arra, ami fontos: élni!
JÓZSEF ATTILA KÖR (JAK) - a fiatal kortárs magyar irodalom több mint húsz éve mőködı szervezete,
melynek hazai és nemzetközi szinten egyaránt elsıdleges célja a pályakezdı irodalmárok indulásának segítése,
a legújabb kortárs magyar irodalom szereplıinek, eredményeinek bemutatása és eljuttatása a közönséghez.
A fiatal szerzık megjelenését támogató JAK-füzetek 1982 óta a jó irodalom legfiatalabb helye. A jubileumi
év ünneplésére rendezett JAK All Stars estjein egykori szerzıink lépnek fel.
TÁP SZÍNHÁZ - 2004-ben kezdte meg mőködését a TÁP Színház és Összmővészeti Alapítvány hivatalosan
is bejegyzett közhasznú szervezetként, azzal a céllal, hogy a több, mint 10 éve fennálló TÁP Színház
folyamatos mőködését, magas színvonalú összmővészeti elıadások létrehozását biztosítsa. A TÁP Színház
különbözı alternatív befogadó- és szórakozóhelyeken mőködik (+ a Katona József Színház Kamrájában) hadat
üzenve a merev, szabályokhoz kötött kıszínházi formáknak, formabontó színházi megoldásokkal kísérletezik.
Következetes és nyitott munkára törekszünk, amelyben mindenfajta kezdeményezés helyet kaphat, jöhet az
a látvány, a képzımővészet a videó vagy a zene világa felıl. Sok éven át Vajdai Vilmos, a színház alapítójának
és vezetıjének szellemiségére épültek az elıadások, de az elmúlt években több alkotó kreativitásának isteret
adott saját elıadások létrehozásának formájában. A TÁP Színház az utóbbi idıben mőhelymunkát is végez
a hozzánk jelentkezı színészekkel és nem színészekkel, ahol workshopokon dolgozunk együtt az aktuális
elıadásokon. Fontosnak tartjuk továbbra is a minél szélesebb jelenlétet, azt, hogy bárhol és bármikor, az adott
körülmények között is színházat tudjunk csinálni, legyen az a Moszkva tér, a Zappa Café, a Tőzraktér, a Sziget
Fesztivál, egy iskola tornaterme, egy kıszínház büféje vagy éppen a Merlin Színház vagy a Trafó színházterme.
Nem a körülményekre és lehetıségre várunk, hogy színházat csináljunk hanem színházat csinálunk bármilyen
körülmények és lehetıségek között! Reagálunk a társadalmi és természeti környezetünkre, közre- illetve
együttmőködünk társadalmi megmozdulásokban, kollektív ügyek propagálásában, civilszervezetek
érdekérvényesítésében.
SOUNDKITCHEN - A Soundkitchen Event Management egy újonnanlétrejött koncertszervezı társulás,

Hálózat a Színházért Alapítvány                             Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal: 16

melynek célja, hogy olyan elıadókat hozzon el Budapestre, akik eddig még nem, vagy kizárólag fesztivál
fellépés alkalmával jártak Magyarországon. A Soundkitchen a véletlennek köszönhetıen jött létre. 2011
nyarán rajongóként meghívtuk személyes kedvencünket, a brit Lamb-et Budapestre. A zenekar válaszolt
az invitálásra, mi pedig már Soundkitchen néven emlékezetes, teltházas koncertet szerveztünk az A38-on.
December óta még két hiánypótló koncertet szerveztünk az A38-on, márciusban a belga dEUS-t, áprilisban
pedig az amerikai Zola Jesus-t láttuk vendégül.
Hosszabb távú terveink közt szerepel, hogy kiépítsünk egy olyan közönségbázist, akik nem csak régi
kedvenceiket akarják látni Budapesten, hanem érdeklıdnek újdonságok iránt is. Ennek egyik állomása, hogy
bemutassuk azokat a magyar zenéket, amik minket inspirálnak, így 2012 júniusában a Soundkitchen lesz
a Margó Fesztivál hivatalos zenei szelektora. Az ingyenes programon feltörekvı tehetségeket szeretnénk
bemutatni a magyar közönségnek.
MAGYARHANGYA - A magyarhangya közösségi mozgalmunkkal a magyarországi és nemzetközi
filmterjesztés, filmforgalmazás bevett gyakorlatait igyekszünk megváltoztatni és folyamatosan
új kultúraterjesztési modelleket keresünk, együttmőkési hálózatokat építünk a kultúra különbözı területeivel,
keressük a crossover lehetıségeket. Elsı projektünk a Napozz Holddal - A Kispálfilm bemutatása volt 2010
november 22-én. A filmet egy idıben vetítettük közel 20 városban élı körkapcsolással a fıhelyszínrıl. A film
promóciójában jelentıs szerepet játszott az, hogy folyamatosan kétoldali kommunikációt folytattunk
a rajongókkal és mozgósítottukıket. Teltházas vetítéseket szerveztünk egy zenei dokumentumfilmbıl, ami
nagy valószínőséggel megbukott volna hagyományos moziforgalmazásban.
A második projektünk 2011 április/ május hónapjaiban a hangyaPASS, 6 fesztiváldíjas, fiataloknak szóló film
bérletrendszerben való bemutatása volt. A filmeket egy 20 fıs csapat választotta ki, a kommunikációnk alapját
a gerilla marketing, social media és buzz/world of mouth kampány adta. A vetítések elıtt rövidfilmeket adtunk,
a következı bérlet filmjeit szavaztattuk meg a moziban és utána pár napig facebookon. A filmek rendezıivel
skype-interjúkat készítettünk és Gaspar Noé-t pedig a Francia Intézettel Budapestre hoztuk. 2011 októberétıl
az Odeon moziban a mozizást, a mozibajárást ösztönöztük rendezvényeinkkel. Újszerő programokat, kísérı
rendezvényeket adtunk a filmek mellé, amelyeket most már a mozi sikeresen alkalmaz, ezzel növelve
az artfilmek nézettségét. Az idei Margó Irodalmi Fesztivállal való együttmőködésünk, programok szervezése
sok izgalmas együttmőködést rejt magában a filmek és az irodalom területérıl. A magyarhangya egy olyan
programösszeállítással készült a Margóra, amelyik egyfelıl illeszkedik az Fesztivál irodalmkedvelı/szeretı
vonalához, másfelıl tükrözi közösségünk kísérletezı szenvedélyét, de persze nem feledkezünk meg
a közönségünk szórakoztatásról sem.

Köszönjük a MASZRE támogatását, és a fentiek figyelembe vételével kérjük szakmai beszámolónk
elfogadását. 

Budapest, 2012. július 5. 

Nehéz Andrea
Hálózat a Színházért Alapítvány

 

Margó városi irodalmi fesztivál
2012. június 7-10.
Beszámoló

"Az idei Margónak nincsenek margói. Nincsenek paginák. Ismerik ezt a szót?
A pagina is margó, csak az izgatott margó, a vággyal teli sorvég, ahol a fantázia megy tovább, nem
az oda-vissza pattogó szemgolyó. A Margó Fesztivál arról beszél, hogy ez a város mozgásban van.
És nekünk, akik többnyire csak állunk benne, most kicsit olyan, mintha futószınyegen, mozgólépcsın állnánk.
Budapest a Margóval annyira pörög, mintha a tér idı lenne, hiába akarod, hogy ne teljen, telik. Múlik.
A Margó az egyszerő ötletek szellemes fesztiválja."
Grecsó Krisztián

2012. június 7-10.
A MARGÓ immár második alkalommal színesítette Budapest kulturális életét négy napon át, június 7. és 10.
között, az Ünnepi Könyvhéttel párhuzamosan zajló, azt kiegészítı rendezvényként. Egy olyan
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programsorozatot igyekeztünk összehozni, mely alkalmat teremt a magas kultúra és a populáris kultúra
találkozására. Olyan fesztivált, ahol nem hagyományos módon találkozhat a szerzı, az olvasó és a mő:
bevonva a film, a színház és a zene rajongóit, képviselıit, alkotóit, kulturális központokat és mőhelyeket.

A négy nap alatt idén is átalakult a fıváros kulturális szerkezete, egymáshoz szorosabban vagy éppen lazábban
kapcsolódó irodalomközpontú, de a társmővészeteket is bevonó programokat főzött össze a fesztivál egyetlen
kulturális eseménnyé.

A MARGÓ fesztivál a MASZRE támogatásának segítségével aktivizálni tudta a fiatal, irodalomkedvelı
közeget, programjain egyedi és értékes tartalmakat állított elı. Rendezvényeink pontos látogatószámát csak
megbecsülni tudjuk, mert az események ingyenesek voltak, ezért viszont minden programunkon telt házzal
találkoztunk: 4500-5000 látogatóval számoltunk.

Hivatalos odalaink: www.margofeszt.hu, http://www.facebook.com/margofeszt

A programok ingyenesek voltak, mert eredeti célunk volt minél szélesebb közönség számára eljuttatni
a kortárs irodalmat. 

A fesztivál elsıdleges célkitőzése, hogy mozgásba hozza a budapesti irodalmi életet, ezért partneri viszonyt
valósítottuk meg a fesztivált a Margót fıszervezıként jegyzı DBP Hungary Kft.-vel, a József Attila Körrel,
a Fiatal Írók Szövetségével, a Petıfi Irodalmi Múzeummal és a hazánkban mőködı kulturális intézeteket
összefogó EUNIC-kal. 

Programjainkról beszámolt az MTI, a Népszabadság, a MagyarNemzet, HVG.hu, az Index.hu, az Origo.hu,
a Prae.hu, a Litera.hu, a Magyar Narancs is.

http://hvg.hu/kultura/20120611_irodalom_budapest_fesztival
http://www.litera.hu/hirek/hamarosan_indul_a_masodik_margo_varosi_irodalmi_fesztival
http://nol.hu/lap/kult/20120611-negy_ejszaka_margoval
http://nol.hu/kult/margo__ahol_a_facebookos_sztorik_is_megelevenednek_
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/groteszk-animacio-nyerte-az-orkeny-kisfilmpalyazatot-hir-daazo-orkeny.html
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=5234

JÚNIUS 7. Csütörtök
 
19:00 Holdudvar
XIII. Budapest, Margitsziget, a régi Casino épülete
Szerelemtérkép
Irodalmi-szerelmi történetek a facebook-ról
 
Nyáry Krisztián kultikus Facebook-sorozatának epizódjaielevenednek meg a szerzı, valamint Bartsch Kata
és Elek Ferenc tolmácsolásában. Ki gondolná, hogy Ady Endrétıl - szerelmi viszonyokban mérve
- három-négy lépésben el lehet jutni Vas Istvánig vagy FedákSáriig? Régi fétnyképek, versek, naplók mentén
rajzolódik ki a bulvárkulturális szerelmi térkép. Látvány: Karcis Gábor, Kálmán Mao Mátyás.
 
19:30 Ankert
VI. Budapest, Anker köz 1-3.
2félidı kultúrfoci
Foci, film és irodalom
 
A magyar futball sikere merı nosztalgia: a hagyományainkból táplálkozunk és az emlékeinkre hagyatkozunk,
amikor szurkolunk, sportfogadunk vagy nézzük az ifimeccseket. A foci iránti szenvedélyes rajongásunk
mindeközben töretlen: van filmes és irodalmiasult változata, ezekbıl győjtögettünk az Európa-bajnokság
elıestéjére.
Kırösi Zoltán Az utolsó meccs címő frissen megjelent könyvébıl és Hanula Zsolt titkos futballnovelláiból
olvasnak fel részleteket a szerzık és TÁP színészek. Közben folyamatosan rövidfilmek.
 
20:00 Lánchíd, pesti hídfı
V. Budapest
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SzövegHullám a Dunánál
 
Öt fiatal szerzı olvas témába illı verseket, az Osmo Free Band kísér, sötétedéskor pedig az installációk
és vetítések révén a szövegek birtokba veszik a környezı teret, finom lounge és minimál zenei aláfestés
mellett. "Egy ugrásra Vörösmartytól!" A FISZ, a VáLyó és a Danube Flow közös akciója: irodalom, víz, fény
- a Fényírás-estekrıl már ismerıs koncepció szabadtéri helyszínre költözik.
Felolvas: Csobánka Zsuzsa, Izsó Zita, Molnár Illés, RhédeyGábor, Závada Péter; zene: Osmo Free Band; VJ:
Prókay Ádám, DJ: Jerome Andrieux

22:00 Corvin tetı
VIII. Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Kedvencek temetıje
slam poetry
 
Rímdílerek és szózsonglırök évfordulós nagy magyar költıkbıl merítenek inspirációt. Áprily Lajos, Jékely
Zoltán, József Attila, Kassák Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó: ki mondja, hogy az idén jubiláló íróink
megszólíthatatlanok? Egy panoptikumba képzeljükıket, múzeumba max, nekik azonban eszük ágában sem
volt a halálukkal megsemmisülni, elnémulni. Ezért hívjuk segítségül a legbátrabbakat, a legszabadabb költıi
mőfaj mővelıit, hogy piszkálják meg a poros hagyományt, mondjanak oda, szóljanak bele, élesszék fel
a párbeszédet.
Slammerek: Saiid (Süveg Márk), Újonc (Závada Péter), IndianA (Gábor Tamás), Ponza (Bencsik Ádám),
McZeek (Németh Péter), Daniel Brownwood, Simon Márton, Színész Bob (Horváth Kristóf), Kövi (Kövér
András), Audrey Rapburn (Csepelyi Adrienn); Zene: Amoeba; Ceremóniamester: MC Hugee; Vj: Unflyable
 
00:00 Corvin tetı
VIII. Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Kollektíva Klub
 
Tmx, Fullstereo, Popbitch (elektro, tropical, house, nu disco)

JÚNIUS 8. Péntek
14:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Örkény István 
Rendhagyó tárlatvezetések
 
A centenáriumi kiállítás Örkény István életmőve elıtt tiszteleg. Bemutatja az életút fıbb állomásait: a jómódú
polgári családba született, gyógyszerész és vegyészmérnöki diplomát szerzett, ámde írói ambíciókat dédelgetı
fiatalemberbıl a háborút, hadifogságot megjárt, az 50-es évek végén kényszerő hallgatásra ítélt, majd a 60-as,
70-es években világhírő szerzıvé váló embert. Pádár Eszter, a kiállítás rendezıje mutatja be a tárlatot.

15:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Ottlik Géza
Rendhagyó tárlatvezetések
 
A kiállítás, amely eredeti bútorokat, relikviákat, tárgyidokumentumokat, festményeket, grafikákat, fotókat
és ezekhez kapcsolódó szövegeket vonultat fel, az ottliki életmő legfontosabb gondolatait kívánja körüljárni:
a létezés értelmének kutatását, az emberi és írói tartás felmutatását, a nıkhöz való viszonyt, a nyelvhez és
az íráshoz főzıdı gondolatokat, a matematika, valamint a játék, illetve a sport és a világ közötti összefüggések
felfedezéseit. Ottlik Gézát a kortársak emlékezésein keresztül bemutató virtuális kiállítás. Kovács Ida,
a kiállítás rendezıjének tárlatvezetése.
19:00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Háyland
Egy este a Háy-birodalomban
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Szomorúmanók, angyalok, istenek, apák és a gyerek földjén járunk, különös világ ez, mégis "ugyanaz a csillag,
ugyanaz a bolygó". Háy Jánostól megszoktuk, hogy mindig elırukkol valami meglepıvel, láttuk, hogyan szól
citerán a rockandroll, zeng a Balaton-parti Hendrix, miként lesz árokparti párbeszédbıl lételmélet,
klasszikusból rap, de tudjuk-e, milyen is mélyrétegeiben ez a valóságos, teremtett világ? Jártunk-e már
Háylanden, ahol felélednek az angyalok és megmozdul, ami nehéz?
Vendég: Háy János író, közremőködik: Beck Zoltán zenész és Mucsi Zoltán színész, az este házigazdája:
Winkler Nóra

19:30 Telep
VII. Budapest, Madách út 8.
Ottlik 100
100 éve született Ottlik Géza. Mit jelent ma Ottlik, mennyire tudott aktuális maradni, mit adnak nekünk
a szavai, képei, miért különleges a Hajnali háztetık? Kérdések, válaszok, kísérletek az újraértelmezésre.
Filmvetítés és bemelegítı beszélgetés. Film: Hajnali háztetık (1986)
20:00 Európa Pont, Millenáris Park
II. Budapest, Lövıház u. 35.
Momentán + Kosztolányi
ismerıs idegenek
 
Kíváncsi, hogyan látott minket, magyarokat egy francia, orosz, japán, finn, török vagy netán egy "néger"
a múlt század elsı felében? Kosztolányi Dezsı 1926 és 1927 között a Pesti Hírlapban jelentette meg
interjúalapú, de személyes megjegyzésekkel megtőzdelt cikkeit, összefoglaló nevén az Alakokat, amelyekben
hol jellegzetes pesti foglalkozásokról, hol a bölcsıtıl a koporsóig tartó életutakról, hol pedig hazánkban
letelepedett külföldiekrıl mesélt. Budapesten élı külföldiekrıl szóló, izgalmasan megírt tárcák hangzanak
el a Momentán tagjaitól, majd ezzel párhuzamosan a közönségötletei alapján improvizációk születnek arról,
hogyan élnek a mai Magyarországon külföldiek, és hogyan élünk mi magyarok külföldön.Közremőködnek:
Bódy Gergely, Boldoghy Borbála, Harsányi Bence, KiskovácsAttila, Molnár Levente, Nemes Takách Kata,
Pirisi László, Simonyi Balázs, Tóth Barnabás, Várady Zsuzsi.

22:00 Fogasház
VII: Budapest, Akácfa u. 51.
Szomszédok - bérháztörténetek
Kis éji irodalmi túra a bérház mélyén

Mennyi élet és mennyi történet lapul egy bérház falai között? Kik éltek a gangról nyíló bérlakásokban,
mi minden történhetett a szobakonyhák hővösében, a hálók rejtekein? A JAK ALL STARS, vagyis a József
Attila Kör szerzıi arra tesznek kísérletet, hogy egy-egy megadott évszám alapján rekonstruálják a helyszín
titkos történetét, fogadott házmesterünk elemlámpával kísér végig a lakásokon, ahol egy-egy író mesél,
és elevenít fel karaktereket, élethelyzeteket, sorsfordulókat az elmúlt 100 pesti évbıl.
Felolvas: Aaron Blumm, Erdıs Virág, Garaczi László, Maros András, Nemes Z. Márió, Papp Sándor
Zsigmond; Túravezetı: Scherer Péter
Az esemény a JAK-kal együttmőködésben valósul meg.
 
23:00 Fogasház
VII: Budapest, Akácfa u. 51.
Belle Belle
A 22 éves Nagy Bence dalszerzı/énekes/multiinstrumentalista. Elsı lemeze 2011-ben jelent meg Pain
of Horses címmel szerzıi kiadásban, amellyel egyértelmően megalapozta helyét a kortárs hazai popzenében.
Mind hangzás, mind zenei ötletek tekintetében egyértelmően hiánypótló az itthoni zenei palettán. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Soundcloud blogja által tavalyi év során Budapestrıl készített
összeállításban is helyet kapott négy kollégája mellett. Eddig két live set áll a háta mögött, budapesti
klubokban, a legutóbbiból jelenleg készül a képi anyag. A koncertek során egyedül van színpadon,
szintetizátorokkal, gitárral, énekkel, valamint számítógéprıl vezérelt sávokkal; valamint hárman támogatják
a vizuális megjelenést, és külön hangmérnök is dolgozik vele.

JÚNIUS 9. Szombat
17:00 Kıleves Kert
VII. Budapest, Kazinczy u. 37-39.
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Janne Teller: Semmi 
 
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola minden tavasszal Diákszínjátszó fesztivált rendez, ennek keretében
állították színpadra Janne Teller Semmi címő kultikus munkáját. "Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom.
Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá." Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap
a termet, a többiek pedig elhatározzák, hogy nihilista osztálytársuknak bebizonyítják az ellenkezıjét. A terv
szerint egy régi pajtában győjtenek össze mindent, aminek számukra értelme van. Ami ártalmatlan játéknak
indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik, ekkor lépnek közbe a szülık és a rendırség. Csak Pierre marad
flegma, kineveti a társait, akik ilyen áldozatokra képesek, csak hogy megtalálják az "értelmet" - a többiek
éjszaka brutálisan bosszulják meg kitartó közönyét.
Közremőködik: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 7.A osztály
 
18:00 Szatyor Bár és Galéria, Púder Bárszínház
XI. Budapest, Bartók Béla út 36.
IX. Budapest, Ráday u. 8.
Irodalmi kocsmakvíz
Buda vs. Pest
Buda és Pest versenyre kél. Két helyszínen, a Duna két partján méri össze erejét, tudását és szőkebb pátriája
iránti hőségét a tısgyökeres, hithő pesti és a megrögzött, lelkes budai. A Púder és a Szatyor Bárban egyszerre,
egy idıben kezdıdik a vérfagyasztóan izgalmas tusa, melyben elıször helyi csapatok viaskodnak a legjobb
budai és pesti címért, majd a két, egymással kibékíthetetlen ellentétben álló fél, a Duna két partja veti össze
helytörténeti és irodalmi tudását. Pest vagy Buda, Buda vagy Pest: örök kérdés, amelyre most, elsı ízben
választ kapunk.

19:00 - 23.00
Európai irodalom éjszakája
 
18 ország, 18 író 18 mőve, 18 különbözı helyszínen. Az európai irodalom egy éjszakára Budapestre költözik
az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Hálózata), az Európa Pont és 18 európai kulturális intézet
szervezésében. A Margó Irodalom Fesztivállal karöltve az Európai Irodalom Éjszakája újfajta irodalmi
élményt szeretne nyújtani; a kortárs európai irodalom különleges helyszíneken, alternatív elıadásmódban
jelenik meg a Belváros különbözı pontjain. Az este folyamán a résztvevık felfedezhetik Budapest számukra
talán ismeretlen arcát, és közben megismerkedhetnek a kortárs európai irodalom egy-egy eredeti hangjával
a TÁP Színház mővészeinek tolmácsolásában.
A felolvasások fél óránként ismétlıdnek: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 és 22.30 kezdettel.
 
ELTE BTK Kari tanácsterem
VIII: Budapest, Múzeum krt. 4. A épület
Megnyitó 18.30
az EUNIC és Kırösi Zoltán részvételével
Petra Nagyová - Džerengová: Nézz magadra (Szlovákia)
Thália Cafe
VI. Budapest, Hajós u. 9. 
Mario Vargas Llosa: A Zöld Palota; Ernesto Sabato: Az alagút (Spanyolország) 
 
Bródy House
VIII. Budapest, Bródy Sándor u. 10. 
Ian McEwan: Szombat (Nagy Britannia) 
 
Ybl Palota
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 12.
Kırösi Zoltán: Az utolsó meccs (Magyarország) 
Lánchíd, pesti hídfı, alagút 
Rui Cardoso Martins: És ha nagyon meg szeretnék halni (Portugália)
 
Március 15. tér
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V. Budapest, templom elıtti forgószékek
Andrei Makine: Az ismeretlen (Franciaország) 
 
Múzeum Antikvárium
V. Budapest, Múzeum körút 35. 
Urs Widmer: A kék szifon (Svájc) 
 
Csendes Társ
V. Budapest,Magyar u. 18. 
Meis Heinsaar: Jó napot! (Észtország) 
 
Design Terminál
V. Budapest, Erzsébet tér 13. 
Erlend Loe: Vegyesbolti csendes napok (Norvégia)
 
Erzsébet téri játszótér 
V. Budapest
Elina Hirvonen: Legtávolabb a haláltól (Finnország) 
 
Hybridart Design Shop & Café
V. Budapest, Erzsébet tér 13. 
Trisse Gejl: A pátriárka (Dánia) 
 
Retrock
VI. Budapest, Anker köz 2-4. 
Andrzej Stasiuk: Taksim (Lengyelország) 
 
Fruccola
V. Budapest, Kristóf tér 3. 
Gabriela Adameşteanu: Az elveszett délelıtt (Románia) 
 
OSA Archívum
V. Budapest, Arany János u. 32. 
Jáchym Topol: Az ördög mőhelye (Csehország) 
 
Blue River Pub állóhajó
V. Budapest, Petıfi tér 8. kikötı 
Toine Heijams: Op Zee (Hollandia) 
 
Gerver Pál mőterme
V. Budapest, Deák Ferenc utca 23., IV. emelet
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung (Németország)
 
Budapesti Olasz Kultúrintézet
VIII. Budapest, Bródy Sándor utca 8.
Niccolo Ammaniti: Én és te (Olaszország)
 
Marriott Hotel
V. Budapest, Apáczai Csere János utca 4.
Daniel Glattauer: A hetedik hullám (Ausztria) 
 
Akvárium Klub
V.Budapest, Erzsébet tér
Záró buli 23.00
Wattican Punk Ballet, Past Perfect DJs 
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19:30 Massolit Books & Café
VII. Budapest, Nagydiófa u. 30-32.
Karen Blixen

Karen Blixen a huszadik századi dán irodalom kiemelkedı képviselıje. Rungstedlundban született, élete nagy
részét itt töltötte, de meghatározó élmény volt számára a Kenyában töltött 17 év, amelyrıl könyveiben is ír,
többek között a magyar nyelven is megjelent Volt egy farmom Afrikában címő regényében. A könyv alapján
készült 1985-ben Sydney Pollack rendezésében a Távol Afrikától címő világhírő mozifilm. Vendégünk
Kertész Judit, Blixen magyar fordítója, a felolvasásokat adán írónırıl készült dokumentumfilm vetítés követi
a Skandináv Ház szervezésében.

23:00 Akvárium
V.Budapest, Erzsébet tér
Wattican Punk Ballet
PastPerfect dj's
 
A Wattican Punk Ballet nevő lehengerlı örmény geg-tánc-punk duó tagságát két testvér alkotja, Karen, a férfi,
és Gaya, a nı. Zenéjükben keverik a pszichedelikus rockot, a táncos punkot, az eltorzított és kiforgatott pop
hatásokat, miközben szinte színházba vinnék a közönséget.Sok hangszer, loopok, ritmustöredékek, kaukázusi
hatások, erı és funky! Egy igazi showmősor.
 
 
JÚNIUS 10. Vasárnap
18.00 Petıfi Irodalmi Múzeum
V. Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Mozdulatmővészet elméletben és gyakorlatban
a Mozdulatkórus verstánc estje

A társulat verstánc estjén az elıadók kísérletet tesznek a költészet, tánc és zene mővészi összekapcsolására,
hagyományaikat megırizve, az elıadást új verstáncokkal kibıvítve. Babits Mihály szellemi társa volt Dienes
Valéria, akinek "Mennyei színjáték" címő verstánca 1915-ben készült el hogy az elmúlt szők évszázadban
"lábról-lábra" örökítve maradjon fenn. Hasonló módon Mirkovszky Mária "Két nıvér" címő verstánca
is ismert, amely a 1920-as években került bemutatásra. A felújított koreográfiák mai köntösben kelnek életre.
Közremőködik: a Mozdulatkórus
 
19:00 Akvárium
V. Budapest, Erzsébet tér
Rájátszás
Költık és dalnokok
Három kortárs költı és zenész írja és játssza újra egymás mőveit. A játékban a költık új szövegeket írnak
a zenészek ismert dalaihoz, a zenészek pedig megzenésítik aköltık egy-egy versét. A már többször
bemutatott, nagy sikerő program folytatásaként újra színre lépnek kedvenc dalköltıink és költı dalnokaink,
hogy megduplázzák az élvezetet!
Költık: Karafiáth Orsolya, Grecsó Krisztián, Szálinger Balázs
Zenészek: Beck Zoltán, Kollár-Klemencz László, Szőcs Krisztián
 
21:00 A38
XI. Budapest, Petıfi híd, budai hídfı
Egy perc, egy történet
Az Örkény kisfilmpályázat ünnepélyes díjátadója
Örkény István születésének századik évfordulója alkalmából a Margó és a Daazo.com European Short Film
Centre kisfilmpályázatot hirdetett. A pályázaton a kiírókarra kerestek választ, hogy milyen formákban élnek
még mindig velünk azok a groteszk és abszurd helyzetek, amelyekre Örkény novellái irányították rá
a figyelmünket. Hogy hogyan értik, hogyan látják és hogyan láttatják a mai fiatalok a 100 éves Örkény
gondolatait? A díjnyertes munkákat levetítjük, a zsőri értékel, a kiinduló szövegek színészek tolmácsolásában
elhangzanak, a díjakat átadjuk.
Közremőködik: Hó Márton és a TÁP Színház
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22:00 A38
XI. Budapest, Petıfi híd, budai hídfı
Kristóf Norbert
Fesztiválzáró happening: Party a Soundkitchen szervezésében

Kristóf Norbert 1980-as születéső hazai dalszerzı-gitáros-énekes. A Miskolcon született, de Budapesten élı
dalnok zenei ízlését a kilencvenes évek alterock-kínálata, közelebbrıl a Smashing Pumpkins, a Nirvana,
a Cure, a Sonic Youth és a Radiohead alakította, de hatottak rá olyan emblematikus dalszerzık is, mint Elliott
Smith, Damien Rice vagy a Bright Eyes. E hatásokból, saját szőrıjén keresztül alakította ki a rá jellemzı,
karakteres, "kristófnorbis", álomszerő-melankolikus világot.
Holalo Dj's - szintipop, elektronika

Partnereink:
BOOKLINE újratöltve - Már nem csak könyvben nagyok!
Kényelem, gyorsaság, megbízhatóság: ez a három legfıbb ismertetıjegy, amelyeknek köszönhetıen
a Bookline az elmúlt 10 év során Magyarország legnagyobb internetes könyváruházává vált. 2012 januárjától
már nem csak könyvben nagyok, az év elejétıl Shopline néven kibıvülve gyerektermékeket és
az otthonunkban elengedhetetlen használati cikkeket is kínálnak.
Véget nem érı sorban állás, rohanás és tolongás - csak néhány dolog, amelyek messzirıl elkerülik, ha az online
vásárlást és az ország legnagyobb internetes áruházát választja. A Bookline után érdemes megjegyeznünk
a Shopline nevét is, amely ez év eleje óta univerzális webáruházként foglalja magába az online könyváruházat.
A Bookline már indulásától megbízható minıséggel, széles választékkal és kedvezı árakkal várja vásárlóit,
a kezdeti online antikvárium mára többmilliós termékkínálattal és 700 ezer regisztrált felhasználóval
rendelkezı internetes vállalattá nıtte ki magát. A Bookline esetében is igaz a mondás, miszerintaz anyag nem
vész el, csak átalakul: termék- és szolgáltatáskínálatának bıvülésével már nem csak az olvasók, zene-
és filmkedvelık, hanem a gyerekesek és a ház körül tevékenykedık igényeit is kielégíti.
A Bookline könyvön kívüli termékekkel kiegészült széles választéka január 15-tıl a Shopline.hu oldalon

érhetı el, ahol a minıségi mőszaki cikkektıl kezdve a játékokon át az ínyenctermékekig mindent megtalálunk.
A virtuális polcokon a saját almárkák mellett számos hazai és nemzetközi márka választéka kapott helyet:
a Shopline égisze alatt - a Bookline-on kívül - a gyermektermékekkel foglalkozó Kidline és a háztartás
valamennyi szegmensét lefedı Homeline segíti a könnyő és gördülékeny vásárlást.
A Shopline nem titkolt célja, hogy látogatóinak a vásárlás lehetı legkényelmesebb, legegyszerőbb
és legidıtakarékosabb módját kínálja: néhány kattintás, és a mindennapokban elengedhetetlen eszközök,
termékek máris házhoz jönnek - anélkül, hogy beszerzésük felesleges idegeskedést vagy idıveszteséget okozna.
Az ország legnagyobb webáruháza remek alternatívát nyújt atúlzsúfolt belvárosi bevásárlóközpontok helyett.
Éljen a lehetıséggel, és szakítson több idıt arra, ami fontos: élni!
JÓZSEF ATTILA KÖR (JAK) - a fiatal kortárs magyar irodalom több mint húsz éve mőködı szervezete,
melynek hazai és nemzetközi szinten egyaránt elsıdleges célja a pályakezdı irodalmárok indulásának segítése,
a legújabb kortárs magyar irodalom szereplıinek, eredményeinek bemutatása és eljuttatása a közönséghez.
A fiatal szerzık megjelenését támogató JAK-füzetek 1982 óta a jó irodalom legfiatalabb helye. A jubileumi
év ünneplésére rendezett JAK All Stars estjein egykori szerzıink lépnek fel.
TÁP SZÍNHÁZ - 2004-ben kezdte meg mőködését a TÁP Színház és Összmővészeti Alapítvány hivatalosan
is bejegyzett közhasznú szervezetként, azzal a céllal, hogy a több, mint 10 éve fennálló TÁP Színház
folyamatos mőködését, magas színvonalú összmővészeti elıadások létrehozását biztosítsa. A TÁP Színház
különbözı alternatív befogadó- és szórakozóhelyeken mőködik (+ a Katona József Színház Kamrájában) hadat
üzenve a merev, szabályokhoz kötött kıszínházi formáknak, formabontó színházi megoldásokkal kísérletezik.
Következetes és nyitott munkára törekszünk, amelyben mindenfajta kezdeményezés helyet kaphat, jöhet az
a látvány, a képzımővészet a videó vagy a zene világa felıl. Sok éven át Vajdai Vilmos, a színház alapítójának
és vezetıjének szellemiségére épültek az elıadások, de az elmúlt években több alkotó kreativitásának isteret
adott saját elıadások létrehozásának formájában. A TÁP Színház az utóbbi idıben mőhelymunkát is végez
a hozzánk jelentkezı színészekkel és nem színészekkel, ahol workshopokon dolgozunk együtt az aktuális
elıadásokon. Fontosnak tartjuk továbbra is a minél szélesebb jelenlétet, azt, hogy bárhol és bármikor, az adott
körülmények között is színházat tudjunk csinálni, legyen az a Moszkva tér, a Zappa Café, a Tőzraktér, a Sziget
Fesztivál, egy iskola tornaterme, egy kıszínház büféje vagy éppen a Merlin Színház vagy a Trafó színházterme.
Nem a körülményekre és lehetıségre várunk, hogy színházat csináljunk hanem színházat csinálunk bármilyen
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körülmények és lehetıségek között! Reagálunk a társadalmi és természeti környezetünkre, közre- illetve
együttmőködünk társadalmi megmozdulásokban, kollektív ügyek propagálásában, civilszervezetek
érdekérvényesítésében.
SOUNDKITCHEN - A Soundkitchen Event Management egy újonnanlétrejött koncertszervezı társulás,
melynek célja, hogy olyan elıadókat hozzon el Budapestre, akik eddig még nem, vagy kizárólag fesztivál
fellépés alkalmával jártak Magyarországon. A Soundkitchen a véletlennek köszönhetıen jött létre. 2011
nyarán rajongóként meghívtuk személyes kedvencünket, a brit Lamb-et Budapestre. A zenekar válaszolt
az invitálásra, mi pedig már Soundkitchen néven emlékezetes, teltházas koncertet szerveztünk az A38-on.
December óta még két hiánypótló koncertet szerveztünk az A38-on, márciusban a belga dEUS-t, áprilisban
pedig az amerikai Zola Jesus-t láttuk vendégül.
Hosszabb távú terveink közt szerepel, hogy kiépítsünk egy olyan közönségbázist, akik nem csak régi
kedvenceiket akarják látni Budapesten, hanem érdeklıdnek újdonságok iránt is. Ennek egyik állomása, hogy
bemutassuk azokat a magyar zenéket, amik minket inspirálnak, így 2012 júniusában a Soundkitchen lesz
a Margó Fesztivál hivatalos zenei szelektora. Az ingyenes programon feltörekvı tehetségeket szeretnénk
bemutatni a magyar közönségnek.
MAGYARHANGYA - A magyarhangya közösségi mozgalmunkkal a magyarországi és nemzetközi
filmterjesztés, filmforgalmazás bevett gyakorlatait igyekszünk megváltoztatni és folyamatosan
új kultúraterjesztési modelleket keresünk, együttmőkési hálózatokat építünk a kultúra különbözı területeivel,
keressük a crossover lehetıségeket. Elsı projektünk a Napozz Holddal - A Kispálfilm bemutatása volt 2010
november 22-én. A filmet egy idıben vetítettük közel 20 városban élı körkapcsolással a fıhelyszínrıl. A film
promóciójában jelentıs szerepet játszott az, hogy folyamatosan kétoldali kommunikációt folytattunk
a rajongókkal és mozgósítottukıket. Teltházas vetítéseket szerveztünk egy zenei dokumentumfilmbıl, ami
nagy valószínőséggel megbukott volna hagyományos moziforgalmazásban.
A második projektünk 2011 április/ május hónapjaiban a hangyaPASS, 6 fesztiváldíjas, fiataloknak szóló film
bérletrendszerben való bemutatása volt. A filmeket egy 20 fıs csapat választotta ki, a kommunikációnk alapját
a gerilla marketing, social media és buzz/world of mouth kampány adta. A vetítések elıtt rövidfilmeket adtunk,
a következı bérlet filmjeit szavaztattuk meg a moziban és utána pár napig facebookon. A filmek rendezıivel
skype-interjúkat készítettünk és Gaspar Noé-t pedig a Francia Intézettel Budapestre hoztuk. 2011 októberétıl
az Odeon moziban a mozizást, a mozibajárást ösztönöztük rendezvényeinkkel. Újszerő programokat, kísérı
rendezvényeket adtunk a filmek mellé, amelyeket most már a mozi sikeresen alkalmaz, ezzel növelve
az artfilmek nézettségét. Az idei Margó Irodalmi Fesztivállal való együttmőködésünk, programok szervezése
sok izgalmas együttmőködést rejt magában a filmek és az irodalom területérıl. A magyarhangya egy olyan
programösszeállítással készült a Margóra, amelyik egyfelıl illeszkedik az Fesztivál irodalmkedvelı/szeretı
vonalához, másfelıl tükrözi közösségünk kísérletezı szenvedélyét, de persze nem feledkezünk meg
a közönségünk szórakoztatásról sem.

Köszönjük a MASZRE támogatását, és a fentiek figyelembe vételével kérjük szakmai beszámolónk
elfogadását. 

Budapest, 2012. július 5. 

Nehéz Andrea
Hálózat a Színházért Alapítvány

 

8.2.4. Kronologia.szinhaz.hu

Támogatási program elnevezése: Kronologia.szinhaz.hu

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés
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nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idıtartama: 2012.01.01-2012.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 600,000

-ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 600,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 600,000

-tárgyévben folyósított összeg: 600,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı

vissza nem térítendı X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 600,000

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 600,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Kronologia.szinhaz.huTíz év interaktív színháztörténete
interaktív elektronikus kiadvány, amely a kortárs színházi élet elmúlt tíz évének eseményeit mutatja be -

A Hálózat a Színházért Alapítvány feladatának érzi, hogy olyan online kiadványok létrejöttét segítse, amelyek
átfogó képet adnak egy-egy idıszak színházi eseményeirıl. A Színház.hu portálon 2000 óta minden fontosabb
színházi eseményrıl jelent meg hír: joggal mondhatjuk, hogy adatbázisában - elrejtve ugyan - de megvan
az elmúlt évtized színháztörténete. 
A Hálózat a Színházért Alapítvány a Koronológia.szinhaz.hu alkalmazással a Színház.hu -ban megtalálható
cikkekbıl készített egy olyan színháztörténeti tárat, amelynek használatával bármelyik felhasználó
elıképzettség illetve kutatási rutin nélkül megtalálhat bármilyen színházi eseményt, eseménysorozatot
a feldolgozott idıszakról, és arról egy kattintással tájékozódhat. Az elérésrıl: Az alkalmazás elérhetı
a leglátogatottabb színházi honlap, a HYPERLINK "http://www.szinhaz.hu/"www.szinhaz.hu láblécébıl Így
az a napi nyolcezer színház iránt érdeklıdı személy aki belép a Színház.hu -ra, lassan megismerik és használni
fogják az alkalmazást. 

A folyamatos megismertetés során már most látszik, hogy a Színház.hu napi látogatóinak negyede (2000
ember) és az OSZMI látogatóinak nagy része használni fogja ezt az alkalmazást kb. minden negyedik napon.
Így egy év alatt 83 000 egyéni látogatót fogunk tudni az interaktív színháztörténettel megszólítani.

A munka két fı részbıl állt:
1.fejlesztés: a kronolgia alkalmazást át kellett alakítani a jelen céloknak megfelelıen, majd bele kell tölteni
a Szinhaz.hu teljes adatbázisát.
 
2. szerkesztés: a teljes tíz év cikkállományának kiválogatása, kulcsszavakkal ellátása majd átszerkesztése
három  hónapot vett igénybe. 

Az online is elérhetı alkalmazást DVD formába is megszerkesztettük, melybıl 50 darabot legyártottunk
és eljuttattunk személyesen, illetve postai úton a színházakhoz, ingyenesen. Az ingyenes DVD-k promóciós
célt szolgálnak, vagyis azt várjuk tıle, hogy a színházi dolgozók is megismerik és terjesztik majd
a http://kronologia.szinhaz.hu oldalt. 

2012. augusztus 16.

Üdvözlettel: Nehéz Andrea
 Elnök
 Hálózat a Színházért Alapítvány 
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