
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
A Szegedi Szabadtéri Játékok című fesztivál megerősítésére 

Pályázati azonosító: 206198/00119 
 

A Szegedi Szabadtéri Játékok első előadását 1931-ben tartották, azóta a szabadtéri előadások töretlen 
sikerrel a város fő attrakcióját jelentik. Kulturális missziónk a széles közönségrétegek számára 
biztosított sokszínű művészeti palettát nyújtó népszínházi szolgáltatás, melyben kiemelt szerepet 
kapnak a magyar kultúra értékei is. A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. 
jelentős színházi és egyéb kulturális rendezvényeket szervező és lebonyolító társaság. Aligha akad az 
országban hasonló művészeti, fesztiválszervező szervezet, amely hosszú évek óta ennyire széles skálán 
kínálja művészeti programjait. A Szegedi Szabadtéri Dóm téri nyári színháza az ország legnagyobb 
befogadó képességű professzionális előadóművészeti játszóhelye, egyben a legrégebbi és szabadtéri 
színháza, amelynek létrejöttét Klebelsberg Kunó miniszter decentralizációs – új vidéki központokat 
létrehozó – kultúrpolitikájának köszönheti. Igazi népszínház, műsorpolitikánkat tekintve az 
előadóművészet valamennyi műfajában állítunk színre produkciókat, így opera, próza, operett, tánc, 
musical előadások és szimfonikus zenekari koncertek egyaránt várják az érdeklődőket. A Dóm téri 
Szabadtéri mellett további játszóhelyeink: az 1200 fős Újszegedi Szabadtéri Színpad, amelynek 
rekonstrukciója 2019-ben ért véget és azóta várja újra előadásokkal a nézőket, valamint a csodálatos 
épített örökségünkben, a Reök-palotában működő REÖK (Regionális Összművészeti Központ), amely 
stúdiószínpadán és termeiben kínál előadóművészeti programokat is. A Szegedi Szabadtéri Játékok 
összművészeti fesztiválként való működését a REÖK teszi teljessé, ahol egész évben képzőművészeti 
kiállítások láthatók, különböző közönségtalálkozók, zenei és művészetpedagógiai programok, valamint 
független és kísérletező színházi projektek is megvalósulnak. A 60 fős befogadóképességű 
stúdiószínpad arculatának kialakítása során elsősorban a kortárs irányzat, az alternatív színházi 
törekvések, kísérletek kerülnek fókuszba. A REÖK programjai során több művészeti ág felkarolásában 
is jelentős szerepet tölt be, széles, változatos programkínálatával. A Dóm téri színpad, az Újszegedi 
Szabadtéri Színpad és REÖK hármas egysége hosszú évek óta hozzájárul a kultúra közvetítéséhez. A 
Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. programjainak, nyári programsorozatának megvalósulását 
jelentősen nehezítette a járványhelyzet. A folyamatos működéshez elengedhetetlen az, hogy 
alkalmazkodni tudjunk a kialakult pandémiás helyzethez, látogatóink/nézőink számára akkor is tudjunk 
tartalmakat, programokat elérhetővé tenni, ha a társadalmi távolságtartás szükségessége miatt, a 
személyes megjelenés nem lehetséges.   
A támogatási összeget streameléshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk. Olyan online 
közvetítésekre alkalmas rendszer hoztunk létre, amik alkalmasak a REÖK-ben tárlatvezetések, 
előadások online közvetítésére, élő közvetítésre. Ehhez beszereztük a megfelelő számítástechnikai 
eszközöket. A még professzionálisabb, szabadtéri helyszínekhez szükséges közvetítésekhez további 
fejlesztések lennének szükségesek, melyre anyagi okok miatt jelenleg még nincs lehetőségünk.  Ahogy 
az eszközöket professzionálisan működtetni tudó szakemberek folyamatos képzését is egyéb pályázati 
forrásból szükséges majd biztosítanunk. Jelen pályázati keretből azokat a számítástechnikai eszközöket 
vásároltuk meg, melyek az események biztonságos és stabil online közvetítését, „streamingelését” 
tették lehetővé. A REÖK első streamelt produkciója az Ájvonne, a berliminszki menyasszony c. 
produkció volt.  A produkció különlegessége, hogy premierjét– igazodva a pandémiás helyzethez – az 
online térben láthatták a nézők 2021. február 9-én, majd további három estén, 10-én, 11-én és 12-én 
is elérhető volt az érdeklődők számára. A színházi élmény nem sérült, a közönség tekintetét a darabba 
épített kamerák igyekeztek helyettesíteni, az épület különböző helyiségeiben párhuzamosan játszódó 
jelenetek pedig a díszletbe épített monitorokon voltak láthatók. 
 
 
Támogatásukat köszönjük! 
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