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A vidékjárás aligha új ötlet. Zenészek, mesemondók, akrobaták és színészek évszázadok óta kelnek útra Európa-
szerte a fizető közönség felkutatására, híreket és újdonságokat hozva, izgalmat és vitákat kavarva, faluról falura 
járva. De a vidékjáró modell, amelyet Nagy-Britanniában az 1980-as évektől kezdve alkalmaznak, valami más 
(volt), mert talán először adta a közönség kezébe a döntés jogát, hogy megválassza, milyen újdonságokat, 
izgalmakat és vitát stimuláló produkciókat akarnak látni. Dél-Walesben, Lincolnshire-ben és más vidéki 
térségekben az első kezdeményezések önállóan, és kissé eltérő munkamódszerekkel jöttek létre, de mindannyian 
mindenhol arra törekedtek, hogy a hivatásos előadókat összekapcsolják nem-hivatásos szervezőkkel. 

A közönségszervezők vidéki művelődési házak vagy éppen energikus magánszemélyek voltak, akik ott helyben 
működtek, éltek, ahová a színházi, zenei és gyermekeknek szóló bemutatókat szervezték. A pénzügyi kockázatot 
megosztották, felmérvén a jegyek értékesítésének fontosságát. Más kockázatokat is vállaltak: újszerű, néha 
egyenesen merész művészeket/produkciókat hoztak el a saját közösségükbe, meggyőzték a barátaikat és a 
szomszédaikat, hogy nyíljanak meg újszerű élményekre. Szélesre tárták az otthonuk ajtaját és a szívüket is, 
elszállásolva a színészeket, megmutatva nekik, hogy mit jelent a vidéki vendégszeretet. A művészek erre a 
nagylelkűségre pedig jobbnál jobb produkciókkal válaszoltak, rezonálva a vidéki környezetre és az ott élők 
mindennapjaira. Az évtizedek során nemcsak egy új vidékjáró-hálózat alakult ki, hanem egy újfajta művészeti 
forma és egy újfajta közönség is, amelyben a közösségi tér intimitása - a közös tér, amelyben az emberek már 
évezredek óta megosztották a történeteiket - olyan élményeket hozott, mint soha sehol máshol. 

A	kreativitás,	a	gondosság	és	a	szerencse	egy	rendkívül	hatékony	rendszer	kialakulását	eredményezte,	amely	
a	nehezen	megközelíthető	vidékeken	élő	embereket	is	bevonta	a	nemzet	kulturális	életébe.	Ez	a	befogadás	
igen	értékes,	mert	a	hivatásos	és	a	nem-hivatásos	szereplők	közötti	valódi	egyenlőségen	alapul.	Az	
előadóművész,	a	közönségszervező	és	-	nem	szabad	kifelejteni	-	az	őket	összekapcsoló	vidékjáró-rendszer	
eltérő	és	egymást	kiegészítő	szerepekkel	bír.	Megosztják	a	felelősséget	és	az	elismerést:	egymástól	függenek.	
Ennek	eredményeképpen	a	vidékjárás	esetében	a	hangsúly	sohasem	a	„teljesítésen”	van,	ahogy	az	a	
döntéshozók	szótárában	gyakran	szerepel.	Ez	a	közös	alkotás	egy	formája,	nem is	művészeti	értelemben	
(vagy	legalábbis	nem	közvetlenül),	hanem	az	emberek	a	művészet	által	szerzett	közös	megtapasztalásait	
illetően.	

Évekkel	ezelőtt,	amikor	először	kutattam	a	vidékjárást,	lenyűgözött,	hogy	milyen	mélyen	hatnak	ezek	az	
alkalmi	előadások	egy	közösség	életére.	Nemcsak	maga	az	előadás, a	művészeti	élmény	miatt,	hanem	ahogy	
az	létrejön:	az	összes	beszélgetés,	reflexió,	tervezés,	szervezés	és	meggyőzés	miatt,	amely	kihat	a	
megvalósulásra,	és	a	közös	megtapasztalás,	amely	a	közös	emlékezet	részévé	válik.	Nyilvánvaló,	hogy	a	
vidékjáró	modell	mély	tanulságokat	rejt	a	közpénzekből	finanszírozott	kulturális	szektor	egészére	nézve,	és	
szomorú,	hogy	még	mindig	nem	igazán	ismerik	fel	különleges	értékét.	A	jelenlegi	bizonytalan,	változó	
időkben,	a	vidékjáró	rendszerről	való	gondolkodás	és	az	abból	való	tanulás	szükségessége	nagyon	is	aktuális.	

François	Matarasso	
Közösségi	művész	és	a	Nyughatatlan	művészet	(2019)	szerzője	
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A	RIOTE-ről	
A	 RIOTE	 olyan	 európai	 színházi	 társulatok,	
programszervezők	 és	 filmesek	 csoportosulása,	
akiknek	 szenvedélye	 a	 vidék	 és a	 szabadtéri	
előadások.	

Különböző	 színházi	 formákkal	 és	 stílusokkal	
kísérletezünk,	 amelyek	 meglephetik,	 próbára	
tehetik	az embereket	 és	 szorosan	kapcsolódhatnak	
az	életükhöz.	Keressük	a	szabadtéri	színházban	rejlő	
lehetőségeket,	hogy	új	közönségeket	érjünk	el,	akik	
nem	szükségszerűen	színház-látogatók.	

Az	 Egyesült	 Királyságban	 létezik	 egy	 vidékjáró	
hálózat,	amely	alulról jövő kezdeményezés	az	elmúlt	
40	évben	országos	méretűvé	nőtte	ki	magát.	A	helyi	
emberek	segítségével	a	távoli	közösségek	számára	is	
elérhetővé	 váltak	minőségi	 előadások.	 Az	 Egyesült	
Királyság	egyike	azon	kevés	országoknak,	amelyek	
rendelkeznek	 ilyen	 hálózattal.	 Mi	 a	 RIOTE-ben	
ennek	 mintájára	 szeretnénk	 létrehozni	 egy	 olyan	
hálózatot,	amely	egész	Európára	kiterjed.	

Hét	 társulat	 -	 Egyesült	 Királyság,	 Magyarország,	

Olaszország,	 Románia	 és	 Szlovénia	 -	 hozta	 létre	 a	
Vidéki	Inkluzív	Szabadtéri	Színházi	Nevelés	(RIOTE) 
programot.	Az	Erasmus	+	által	finanszírozott	RIOTE2	
egy	 hároméves	 projekt	 második	 kiadása,	 ami	
társulatokat	 hoz	 össze	 egy	 készség/tudás-
megosztási	program	keretében,	ahol	a	résztvevők	új	
megközelítéseket	 ismerhetnek	 meg.	 Fontos	 cél	
Magyarországon	 és	 Romániában	 egy	 vidékjáró	
modell	kifejlesztése	is.	

A	 projekt	 partnerei	 a	 következők:	 Broken	
Spectacles/Dartington	 Arts	 (UK),	 Control	 Stúdió	
Egyesület	(HU),	Kud	Ljud	(SI),	Shoshin	Theatre	(RO),	
Teatro	 Tascabile	 di	 Bergamo	 (IT),	 Take	 Art	 (UK),	
Utca-Szak	(HU).		

A	 RIOTE	 honlapján	 egyéb	 hasznos	 cikkek	 és	
dokumentumok	 találhatók,	 mint	 a	 RIOTE	 partner,	
Kud	Ljud	(Szlovénia)	útmutatója,	Why	Don’t	We	Do	
It	 On	 The	 Road	 címmel	 a	 közterületeken	 történő	
előadások	értelmezéséhez	és	készítéséhez.	A	projekt	
keretében	 három	 dokumentumfilm	 is	 készült	 a	
Control	Stúdió	Egyesület	(Magyarország)	jóvoltából.	
A	weboldal	az	alábbi	címen	érhető	el:	www.riote.org	
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Vidékjáró 
Kézikönyv 
 

§ EURÓPAI	KULTURÁLIS	
SZERVEZETEK	ÉS	
VÁLLALKOZÁSOK	SZÁMÁRA	
MAGYARORSZÁGON	ÉS	
ROMÁNIÁBAN	

Útmutató	 színházi	 előadások	 vidéki	
utaztatását	 lehetővé	 tevő	 hálózat	
kialakításához	az	Ön	régiójában	

Ezt a kézikönyvet a Take Art készítette a RIOTE2 projekt 
keretében, két partner - a romániai Shoshin Színház és 
a Magyarországon működő Control Stúdió Egyesület – 
bevonásával, kifejezetten olyan szakemberek és 
kulturális szervezetek számára, akik színházi előadások 
vidéki utaztatását lehetővé tevő modell létrehozását 
célozzák meg a saját régiójukban. 

Az 1987-ben megalakult Take Art, amely egy vidékjáró 
színházi szervezet Dél-nyugat Angliában, ezúton 
örömmel osztja meg a „közösségi alkotómunka” érintő 
ismereteit és az előadások vidéki utaztatását lehetővé 
szektorra vonatkozó tapasztalatait. 

A	Take	Art	szerint:	

	„A	művészet	nélkülözhetetlen;	a	művészet	az	életünk	
része;	a	művészet	gazdagít;	a	művészet	az	oktatás	
része.	Hisszük,	hogy	művészet	nélkül	szegényebb	

emberek	vagyunk."		

A	kézikönyv	célja,	hogy		

• a meglévő angliai vidékjáró szektor működését 
segítse; 

• hasznos gyakorlati útmutatóként szolgáljon olyan 
szervezetek számára, amelyek vidékjáró modellt 
kívánnak létrehozni. 

„A	közösségi	alkotómunka	a	kortárs	művészeti	
gyakorlat	legélénkebb	és	leginnovatívabb	területei	

közé	tartozik.	A	gyakorlat	és	a	varázslat	egyedi	
keveréke,	amely	a	helyi	szakemberek,	társulatok	és	

fejlesztési	munkatársak	elkötelezettségtől	és	képzelő	
erejétől	függ."	

François	Matarasso	

A kézikönyv egy egyértelműsítő szószedettel kezdődik, 
amely a vidékjárás kapcsán, Angliában használt 
kifejezéseket és azok definícióit tartalmazza. 

Sorba veszi a vidékjárás lényeges „hozzávalóit”, a 
kezdő lépésekhez szükséges kérdéseket, m ajd a Take 
Art segítségével modellezi a szükséges szervezeti 
hátteret és a megvalósítható művészeti 
tevékenységeket. 

Végül pedig felvázolja a vidékjáró színház történetét, és 
leírja, hogyan vált az, az Egyesült Királyság művészeti 
szektorának virágzó és fontos részévé. 

A kézikönyvet lefordították magyar, illetve román 
nyelvre, és letölthető, fejezetenként vagy akár teljes 
egészében a www.riote.org oldalról. 
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A	SZERZŐKRŐL	
Sarah Peterkin és Ralph Lister már évek óta a Take Art-
nál dolgoznak. A Take Art  része az Arts Council England 
(ACE) művészeti szervezetek angliai portfóliójának. 
1987-ben alapították az Egyesült Királyságbeli 
Somersetben. Célja, hogy különböző korosztályú és 
képességekkel rendelkező egyének számára alkalmat 
teremtsen a tapasztalatszerzésre a művészeteken 
belül, lehetőséget adjon az abban való részvételre és 
munkára. A Take Art az Egyesült Királyság egyik 
legelismertebb vidékjáró irodája, amely olyan megyei 
szintű projekteket futtat, amelyek az önkéntes 
közönségszervezők, művészek, gyerekek, fiatalok és 
közösségek támogatására összpontosítanak. 

Sarah Peterkin, a Take Art programokért felelős 
igazgatója, 1996 óta vezeti Somersetben a vidékjáró 
hálózatot. Számos tapasztalattal rendelkezik a 
közösségfejlesztés területén, áthidalva a művészeti 
szakemberek, cégek és önkéntes közönségszervezők 
közötti távolságot, hogy a legjobb vidékjáró 
előadásokat elérhetővé tegye azon kis vidéki 
közösségek számára, amelyek azokat másképp nem 
tapasztalhatnák meg. 

„A	Take	Art	nagy	örömmel	tesz	eleget	a	felkérésnek	a	
RIOTE	2	projekt	keretében,	hogy	megossza	

szakértelmét	ezen	a	területen.	A	dunaszekcsői	
Control	Stúdió	Egyesülettel	és	a	kolozsvári	Shoshin	
Színházzal	folytatott	partnerségünkön	keresztül,	
reméljük,	hogy	a	kézikönyvvel	inspirálni	tudjuk	a	
kulturális	szervezeteket	és	vállalkozókat,	hogy	

kipróbálják	a	vidékjáró	modellt	saját	településeiken."	

A könyv	 társszerzője	 Ralph	 Lister,	 a	 Take	 Art	
ügyvezető	igazgatója,	aki	alapítóként	a	kezdetektől,	
1989-től	 dolgozik	 a	 Take	 Art-nál.	 Ralph	 irányítása	
alatt	a	szervezet	egy	kis	vidékjáró	ügynökségből	egy	
többarcú,	 kulturális-fejlesztési	 szervezetté	 nőtte	 ki	
magát,	amely	helyi,	nemzeti	és	nemzetközi	szinten	is	
működik.	

 „Az új európai projektünkben a SPARSE-ban 
várakozással telve készülünk a vidékjáró hálózat 

létrehozására Európa-szerte. ” 

Bevezető	gondolatok	a	romániai	
partnerről	

A Shoshin Színház Egyesület (Kolozsvár, Románia) 
művészeti, pedagógiai és szociális projekteket hozz 
létre, dolgoz ki és működtet hosszútávon, kiemelten 
nemzetközi együttműködések keretében. A saját 
művészeti produkciók létrehozása mellett, a Shoshin 
szeretne olyan ernyőszervezetként is funkcionálni, 
amelynek oltalma alatt különböző területekről érkező 
szakemberek gyűlhetnek össze, hozhatnak létre új 
formákat, vegyítve a színházat és más művészeteket, 
mindig szem előtt tartva az emberi aspektust, az 
egyszerűség és a nyitottság paradigmáját. 

A	Shoshin	helyzetjelentése:	

"Romániában számos állami és nemzeti, illetve helyi 
önkormányzatok által működtetett színház van, más 
szóval: támogatott színházak. Minden nagyobb 
városban és kisebb településen megtalálhatóak. A 
független és alternatív szférával azonban más a 
helyzet, fejlődésük nem elegendően támogatott. Az 
ország infrastruktúrája is nagyon gyenge, a jó 
közlekedési hálózat hiányát beleértve. Ez azt jelenti, 
hogy a vidéki térségek nagy része teljesen elkülönül a 
városok kulturális központjaitól, és nem tudnak sem 
saját művészeti produkciókat létrehozni, sem fogadni, 
legyen az színház, tánc stb. A színházi szektornak 
sokszínűbbé kellene válnia, valódi kapcsolatokra van 
szüksége a lakossággal. A művészeknek több fellépési 
lehetőségre volna szüksége. A vidéki térségeknek is 
fejlődniük kell, a kultúrához és a művészethez való jobb 
hozzáférés révén. A vidékjáró hálózat létrehozásával a 
térségünkben hosszú távon ezek az igények 
megfeleltethetőek. A Shoshin Egyesület (részben) 
ernyőszervezetként kíván működni, hogy mélyebb 
kapcsolatot alakítson ki a közönséggel; és ez a 
vidékjáró hálózat nagyszerű lehetőséget nyújt ezeknek 
az terveknek a megvalósítására. 
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A 90-es évek közepéig különösen a kommunizmus 
idején Romániában tulajdonképpen már létezett a 
vidékjáró modell egy bizonyos formája, állami 
színházak különböző előadásokkal járták a környező 
falvakat. De miután a „demokrácia” beütött és a piac 
megnyílt, egyre többen a nagy fesztiválokat keresték és 
a „magas színvonalú” művészeti eseményeket, így 
most annak a hagyománya, hogy a színházat elvigyék 
a falvakba, teljesen leállt. A nagyon rossz minőségű és 
kétes kabaré-műsorokat kivéve, amelyek alapvetően a 
falvaknak készülnek, a vidék, kulturális értelemben 
pusztaság, teljesen üres és elhagyatott." 

Csongor	Köllő	&	Kincső	Veres	

Bevezető	gondolatok	a	magyarországi	
partnertől	

A	 Control	 Stúdió	 Egyesület	 egy	 kis	 közösségi-
művészeti	 és	 felnőttképzési	 szervezet	
Dunaszekcsőn,	 Magyarország	 déli	 részén,	 Baranya	
megyében.	 További	 részletek	 a	
www.controlstudio.hu oldalon	olvashatók.	Célunk	a	
régióban	 élő	 vagy	 tanuló	 fiatal	 felnőttek	 és	 idősek	
támogatása	 különböző	 programok,	 fesztiválok,	
képzések,	 filmklubok	 és	 egyéb	 szakmai	 találkozók	
révén.	

A	Control	Stúdió	helyzetjelentése:	

„Magyarországon	 szinte	 minden	 megyeszékhelyen	
van	 állami	 színház.	 '89	 előtt	 a	 vidékjáró	 modell	
létezett	 a	 szocialista	 országokban.	 Ezt	 nevezték	

„tájolásnak”.	 Az	 állami	 színházak	 kötelező	 jelleggel	
utaztatták	a	produkciókat	a	régióban,	és	 felléptek	a	
kis	 falvakban.	 Ezt	 a	 színészek	nem	 igazán	 szerették	
(nem	 volt	 rangos	 munka),	 és	 a	 közönség	 is	
intézmények	 (iskolák,	 önkormányzatok)	
szervezésében	 volt	 jelen.	 1990	 után	 az	 állami	
színházaktól	már	nem	kérték	olyan	szigorúan	számon	
ezt	a	feladatot,	bár	az	irányelv	még	ma	is	létezik,	de	
már	 csak	 néhány	 színház	 van,	 amely	 kismértékben	
azért	 gondoskodik	 a	 régióban	 történő	 vidéki	
fellépésekről.	

A	 vidékjáró	 hálózat	 enyhítheti	 a	 kulturális	 kínálat	
hiányát	a	kis	falvakban.	Másrészt,	van	egy	vízióm	egy	
sokoldalú	 hálózatról.	 A	 magyar	 színháztörténészek	
100	 éve	 panaszkodnak:	 hazánkban	 miért	 csak	 egy	
fajta	színházcsinálás	uralkodik?	Bármely	más	európai	
országhoz	 képest,	 Magyarországon	 miért	 csak	 a	
dráma-alapú,	 pszicho-realisztikus,	 hagyományos	
színjátszási	mód	a	színházcsinálás	„normál”	módja?	

Véleményem	 szerint	 ez	 is	 egyfajta	 demokratikus	
deficit,	a	sokféleség	hiányának	értelmében.	Egy	újfajta	
rendszer,	mint	például	a	vidékjáró	hálózat,	egy	valódi	
alternatíva	 lehetőségét	 kínálja	 a	 színházcsinálók	
számára."	

Géza	Pinter	
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AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN GYAKRAN HASZNÁLT, A VIDÉKI TURNÉZÁSSAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK 
EGYÉRTELMŰSÍTÉSE 

 
felnőttoktatási	folyamat,	amelyben	a	helyi		közönségszervezők	elsajátítják,	fejlesztik	és	
szinten	tartják	azokat	a	készségeket,	ismereteket,	eszközöket	és	egyéb	erőforrásokat,	
amelyek	szükségesek	ahhoz,	hogy	a	vidékjáró	hálózat	kompetens	önkéntesei	legyenek		

 

olyan	 helyi	 szakemberek,	 akiket	 művészeti	 projektek	 fejlesztésére	 alkalmaznak;	
biztosítják	a	megfelelő	körülményeket,	pénzügyi	és	logisztikai	hátteret	biztosítanak	a	
kreatív	 folyamatok	 kibontakozásához;	 egyének,	 akik	 valóra	 váltják	 a	 dolgokat:	
törődnek	a	közösséggel	és	az	előadóművészeti	produkciókkal;	

 nagy	 gonddal	 összeállítja	 a	 vidékjáró	 programot,	 amely	 vonzó	 az	 önkéntes	
közönségszervezők	számára	

 
éves	 prospektus	 a	 vidékjáró	 ügynökség	 koordinátorának	 gondozásában,	 amely	 az	
önkéntes	 közönségszervezők	 számára	 tájékoztatást	 nyújt	 az	 összes	 elérhető	 turné	
produkcióról,	 technikai	 részletekkel,	 költségekkel	 és	 háttérinformációval	 a	 program	
működéséről	

 kapcsolattartás	 a	 vidékjáró	 irodával,	 produkciók	 kiválasztása	 a	 menüből,	
nyilvánosságra	hozatal,	jegyeladás,	az	esemény	befogadása	

 

helyi	(nem	fizetett)	egyének,	akik	az	ügynökség	koordinátoraival	tartják	a	kapcsolatot,	
minden	 részletre	 kiterjedően,	 a	 kiválasztott	 előadás	 helyi	 játszóhelyen	 való	
megjelenése	érdekében.	Fontos,	hogy	a	közönségszervezők	tiszteletnek	örvendjenek	és	
kedveljék	őket	a	saját	közösségükben;	legyen	ambíciójuk	arra,	hogy	egyéni	és	csoport-
kapacitásuk	kiépítésével	ajánljanak	előadásokat;	realisztikusan	felmérjék,	hogy	mennyi	
időre	lesz	szükségük	az	egyes	előadások	promócióját	illetően.	Előny,	ha	jó	kapcsolatuk	
van	a	helyi	játszóhellyel.	

 kisebb	és	nagyobb,	városokon	kívüli	települések,	ahol	nincsen	lehetőség	előadásokra,	
és	amelyek	gyakran	rossz	közlekedési	kapcsolatokkal	rendelkeznek		

 

egy	 különleges	 kezdeményezés,	 amelyet	 kistérségi	 „kulturális	 vállalkozó”	 vagy	
professzionális	művészeti	koordinátor	vezet,	aki	az	önkéntes	közönségszervezőkkel	
dolgozik,	 hogy	megfizethető	 és	 emlékezetes	 turné	 előadásokat	 hozzanak	 el	 a	 saját,	
nem	 feltétlenül	 elsődleges	 játszóhelyeikre.	 A	 vidékjáró	 iroda	 működése	 több	
kulcsfontosságú	hálózat	kialakításán	alapszik:	önkéntes	közönségszervezők	hálózata;	
társulatok	 és	 művészek	 hálózata;	 más,	 a	 régióban	 vagy	 az	 országban	 működő	
vidékjáró	irodákkal	való	kapcsolat	

 
a	 vidékjáró	 hálózat	 (a)	 az	 egyes	 irodák	 hatáskörébe	 tartozó	 összes	 önkéntes	
közönségszervező	 közössége,	 és	 (b)	 az	 Egyesült	Királyságban	 összekapcsolt	 irodák	
közös	megnevezése		

 
olyan	 helyszín,	 ahol	 a	 helyi	 lakosok	 összegyűlhetnek,	 pl.	 egy	 közösségi	 ház,	
templomterem	 vagy	 kulturális	 központ,	 iskolai	 aula	 stb.,	 amelyet	 általában	 helyi	
önkéntes	vagy	csoport	üzemeltet	

: 
a	brit	Somerset	 régióban	300	 falu	 található,	ezek	300-6.000	 fős	 települések,	a	 több	
mint	6.000	lakost	számláló	települést	községnek	nevezik.		Általában	azokat	a	nagyobb	
településeket	nevezzük	városnak,	amelynek	alapítását	charta	rögzíti	és	otthont	adnak	
egy	székesegyháznak	is.	Somerset	egy	igazi	vidéki	térség,	ahol	csak	egy	város	található.	
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ELSŐ FEJEZET:		

KONTEXTUS 
 

§ MI	AZ	A	VIDÉKJÁRÓ	HÁLÓZAT?	
§ MIÉRT	JÓ?	
§ HOGYAN	MŰKÖDHETNE	
MAGYARORSZÁGON	ILLETVE	
ROMÁNIÁBAN?	

MI	AZ	A	VIDÉKJÁRÓ	HÁLÓZAT?	
Legegyszerűbben	 megfogalmazva,	 az	 angliai	
vidékjáró	 hálózat	 olyan	 falusi	 közösségi	 terek	
halmaza,	 amelyeket	 egy	 meghatározott	 földrajzi	
területen	 belül	 egy	 bizonyos	 koordináló	 szervezet	
köt	össze.	Ezek	a	terek	lehetnek	falu-	vagy	közösségi	
házak,	templomok,	 iskolák,	szabadtéri	 játszóhelyek	
vagy	 alkalmi,	 önkéntesek	 által	 működtetett	 vidéki	
színházak.	 Koordináló	 szervezet	 lehet	 a	 helyi	
önkormányzat	 kulturális	 osztálya,	 egy	 független	
művészeti	 szervezet,	 egy	 játszóhely,	 egy	 cég	 vagy	
egyéni	kulturális	vállalkozó,	akit	vonz	a	feladat	és	a	
pénzügyi	 keretei	 rendelkezésre	 állnak	 egy	 ilyen	
hálózat	kifejlesztéséhez.	

A	 vidékjáró	 szervezet	 koordinátora	 összeállít	 egy	
professzionális	 előadóművészeti	 programot	
(színház,	 tánc,	 zene,	 előadói	 est,	 cirkusz	 stb.)	 és	
kiajánlja	 ezeket	 az	 előadásokat	 a	 helyi	
önkéntesekből	gondosan	felállított	hálózatnak,	arra	
az	 ambícióra	 építve,	 hogy	 ők	 maguk	 is	 magas	
színvonalú	 műsorokat	 kívánnak	 népszerűsíteni	 a	
saját	közösségeikben.	
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MIÉRT	JÓ?	
Előfordulhat, hogy egyes európai vidéki térségek 
előadói és társulati turné infrastruktúrája nem túl 
fejlett, de ez nyilvánvalóan országonként változó. A 
vidékjáró infrastruktúra kifejezés alatt technikailag 
felszerelt színházak vagy játszóhelyek halmazát értjük, 
amelyeket képzett programszervezők vezetnek, akik 
megszervezik és promótálják a kulturális 
rendezvényeket. Az nagy-britanniai városok 
többségében létezik ez a fajta infrastruktúra, lehetővé 
téve az előadóművészeti társulatok számára, hogy 
regionális és nemzeti turnékra induljanak. 

Ugyanakkor, az Egyesült Királyság vidéki területein a 
társulatok elkerülhetetlenül problémákba ütköznek 
lehetőségek tekintetében. A vidéki területeken élő 
közösségeknek emellett sokszor a földrajzi hozzáférése 
is hiányzik a magas színvonalú művészeti 
produkciókhoz, ezért kulturálisan hátrányos 
helyzetben maradnak. Ez különösen igaz, ha ezek a 
közösségek a környékbeli városokban jó és 
megfizethető közlekedési kapcsolatok hiányában nem 
férnek hozzá a professzionális színházi játszóhelyekhez. 

Ez nem igazságos. Tulajdonképpen már politikai kérdés 
a kulturális kormányzati szervek felé, amelyek a vidéki 
lakosság számára a jó minőségű kulturális 
tevékenységek biztosítását szorgalmazzák. Ez azt 

jelenti, hogy az ezeken a területeken élő gyerekek és 
fiatalok - a művészetek jövőbeli és jelenlegi közönsége 
- nem találkoznak az élő előadás által keltett csoda és 
fantázia örömeivel. Valójában a hivatásos 
előadóművészeti társulatok új potenciális közönségét 
utasítják el, amikor nem építenek a szélesebb körű 
turnézás gazdasági előnyeire. A vidékjáró iroda 
létrehozása segíthet orvosolni ezt az egyenlőtlenséget. 

“Minden	személynek	joga	van	a	közösség	kulturális	
életében	való	szabad	részvételhez,	a	művészetek	

élvezéséhez,	valamint	a	tudomány	haladásában	és	az	
abból	származó	jótéteményekben	való	részvételhez.”	

Az	Emberi	Jogok	Egyetemes	Nyilatkozatának	27.	
cikke	

Röviden szólva az emberi jogok sikeres 
érvényesítésének egyik kulcsa az, hogy megértsük a 
vidékjárás szükségességét és elköteleződjünk iránta. Ez 
a következő alapelvekre épül: 

• a vidéki közönségnek ugyanolyan joga van a 
magas színvonalú művészeti programokhoz, mint 
a városban élőknek; 

• a hivatásos társulatoknak joguk van új, vidéki 
közönségek előtt való fellépésekhez. 

Ami a vidékjárás fejlődésére ösztönzőleg hat, az az 
együttműködésre való hajlandóság, amit az 
elszigeteltség érzése kísér.  
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A vidékjáró hálózatok létrehozásának előnyei a 
következők: a művészekkel és a társulatokkal folytatott 
egyeztetések során az előadásonkénti díjak 
meghatározásakor kedvezőbb tárgyalási alap; az 
erőforrások megosztása a hálózaton belül, mint 
például a világítás- és a hangtechnika; a bevált 
gyakorlatok és az információk, tapasztalatok 
megosztása; illetve a hálózat profiljának együttes 
magasabb szintre emelése. 

Nincs egy nyerő sablon a vidékjáró iroda felépítésére, 
egy keretrendszer szükséges a kezdeti 
életképességhez: minimális számú játszóhely, ami a 
vidékjárás lehetőségét megteremti. Az alapvetés az, 
hogy a legtöbb produkció csak egyszer kerül 
bemutatásra minden területen, a korlátozott számú 
potenciális közönséget figyelembe véve. A 
játszóhelyeknek ésszerű távolságon belül kell lenniük 
egymástól ahhoz, hogy a társulatok könnyedén 
utazhassanak az egyik helyszínről a másikra az 
előadásokkal, és „csak egy éjszakára” állnak meg. Ez azt 
is jelenti, hogy ezeknek a hivatásos társulatoknak olyan 
produkciókat kell létrehozniuk, amelyek rugalmasak és 
könnyen alakíthatóak a turné menetrendhez, illetve a 
logisztikai kihívásokhoz. 

Az	egyik	terület	turnészervező	 irodája	egyeztethet,	
kapcsolódhat	a	másik	terület	hasonló	szervezeteivel,	
hogy	 létrehozzanak	 egy	 vidékjáró	 hálózatot!	 Ezek	
lehetnek	 egy	 adott	 régióban	 vagy	 akár	 az	 ország	
ellentétes	 végeiben,	 vagy	 akár	 több	 országot	 is	
összefoghatnak.	 Például	 Délnyugat-Angliában	
minden	 regionális	 megye	 (Somerset,	 Devon,	
Cornwall,	 Dorset,	 Wiltshire	 és	 Gloucestershire)	
együttműködik	a	DNy	Vidékjáró	Hálózat	égisze	alatt.	

Országos	szinten	 létezik	egy	még	nagyobb	hálózat,	
amely	az	összes	angol	vidékjáró	irodát	összefogja.	Ez	
a	Nemzeti	Vidékjáró	Fórum	(NRTF).	A	tagjai	között	
van	 Skóciában	 vagy	 Walesben	 működő	 vidékjáró	
szervezet	 is.	 Ezeket	 a	 hálózatokat	 a	 következő	
fejezetekben	részletesebben	bemutatjuk	majd.	

A vidékjáró irodák kialakítása során számos buktatóval 
kell számolni, de ezek elkerülhetők, ha megértjük a 
vidékjárás kultúrájának egyediségét. 

Politikai	irányelv:	

A vidékjárás Angliában nem volna lehetséges az 
infrastruktúra kiépítésére és alátámasztására nyújtott 

támogatás nélkül. Ez azt jelenti, hogy fontos rávilágtani 
a politikusok és a kulturális politikai döntéshozók 
számára a vidéki közösségek szükségleteire és jogaira e 
téren. Továbbá azt is jelenti, hogy bizonyítékokat kell 
felmutatni az érvek alátámasztására, valamint be kell 
nekik mutatni azokat a bizonyítottan sikeres 
modelleket, amelyek képesek kielégíteni a 
szükségleteket. 

Stratégia:	

A stratégia a vidékjárás sikerét és fejlődését lehetővé 
tevő szervezett, strukturált megközelítésre utal, 
úgymint: A vidékjárás gyakorlati elemei - képzett 
koordinátorok, játszóhelyek és turnézó társulatok – 
fejlesztése és támogatása; a fenntartható 
infrastruktúra alkotóelemeinek előállítása. 

Helyi	hozzájárulás:		

A vidékjárás jelentősen függ attól, hogy az 
önkéntesekből a művészetbe szerelmes 
közönségszervezők válnak-e. Ezek az egyének (vagy 
csoportok) választhatnak, hogy milyen előadásokat 
szeretnének látni, dönthetnek a közösségükben zajló 
eseményekről - ez személyükben erősíti meg őket a 
közösségben. A helyi önkéntesek kulcsfontosságúak a 
vidékjáró hálózat sikeréhez. A szerepvállalás iránti 
hajlandóságuk és kapacitásuk fejlesztése 
elengedhetetlen, éppen ezért a „fogékony“ személyek 
kiválasztása döntő fontosságú. 

Fontos megjegyezni, hogy sok közösség joggal büszke a 
faluban meglévő kulturális életre. Majd hogy nem 
mindenhol vannak rendszeres egyházi és iskolai 
események, talán helyi fesztiválok és ünnepek is. 
Óvatosan kell közelíteni az új vidékjáró modell 
beharangozásával és a toborzással. A Take Art 
tapasztalata az, hogy az a legjobb, ha ezt a helyi 
közösség már gazdag és változatos kultúrájának 
„kiegészítőjeként” mutatjuk be. 

	Ez a kézikönyv elsősorban az angol vidékjáró modellel 
és annak kialakulásával foglalkozik. Természetesen 
nem ez az egyetlen modell. Franciaországban, 
Norvégiában, Svédországban, Walesben és Skóciában 
az előadások vidéki utaztása másként működik. Ezekkel 
röviden az utolsó fejezet foglalkozik.	
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Hogyan	működhetne	a	vidékjárás	
Magyarországon?	

Magyarországon a Control Stúdió több közösségi 
színházi projektet vezetett már Dunaszekcsőn a helyi 
közösség bevonásával. Célja, hogy a Képköznapok 
Fesztivál színházi aspektusait fejlessze, részvételi 
színházi projekteket valósítson meg, valamint 
barterben egyéb színházi előadásokat hívjon meg. 
Dunaszekcső szomszédos faluja Báta és egy másik 
kisváros a térségben Pécsvárad, melyeket egy kis 
regionális hálózatban szeretnének összekötni. A három 
település a Magyar Zarándokút vonalán helyezkedik el: 
ez egy speciális kezdeményezés egy magyar vidéki 
hálózat létrehozására, egy bizonyos koncepció 
mentén, amely kulturális vagy földrajzi szempontból 
összeköti az egyes helyeket. 

 Az Utcaszak Színházi Alkotóközösség Made in 
Gypsistan című nyári programja szintén releváns 
példája egy olyan tematikus kisérségi hálózatnak, ahol 
a kulturális elosztás demokratikusabb elosztása mellett 
markánsan megjelenik a halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) települések szociális integrációjának az 
irányelve a részvételui színház eszközein keresztül. 

A	célok	Magyarországon:	

• színházi előadásokat földrajzilag hátrányos 
helyzetű falvakba eljuttatni. Ezek lehetnek a 
Duna-part mentén észak-déli vonalon lévő falvak 
(városok nem kizárva). Ez párhuzamos lenne a 
magyarországi Szent Mária 
Zarándokúttal:	http://magyarzarandokut.hu/ter
kep.  

• Vagy alternatív megoldásként (a fent említett), 
egy szociális-színházi projekt megvalósítása a 
Borsod-megyében már meglévő helyi hálózat 
használatával:		

• https://en.wikipedia.org/wiki/Borsod; 
• összekapcsolni ezeket a falvakat egy hálózaton 

belül, lehetőség szerint egy közös téma mentén, 
mint például földrajzi elhelyezkedés (pl. Duna) 
vagy kulturális kontextus (pl. Szent Mária 
Zarándokút); 

• párbeszéd és közös utazás kezdeményezése a 
helyi lakosokkal az „előadás barter” és a részvételi 
színházi projektek révén; 

• több helyet biztosítani a független színházi 
társulatok számára a hálózaton belül, de nem 
kizárva az állami színházakat sem. 

A	következő	célkitűzésekkel:	

• három vidéki településen a helyi lakosokkal már 
kialakított kapcsolatok továbbfejlesztése 
részvételi színházi projektek révén: Báta, 
Dunaszekcső, Pécsvárad; 

• a Zsámbéki Titkos-Antropológiai Színházi Fesztivál 
ötletének és alapjainak kidolgozása (vezető 
partner: Zsófia Rideg, a Nemzeti Színház 
dramaturgja és a MITEM Fesztivál szervezője; 
együttműködésben Zsámbék polgármesterével); 

• szponzort találni, hogy más előadásokat is meg 
lehessen hívni a három faluba, és meg lehessen 
teremteni egy lehetséges „színházi barter” projekt 
körülményeit, amelyben helyi és hivatásos 
előadások is bemutatásra kerülnek. 

Hogyan	működhetne	a	vidékjárás	
Romániában?	
A Shoshin már számos román faluban játszott színházi 
előadásokat. Kultúrházakban, közösségi terekben, 
falusi tereken, parkokban és templomokban léptek fel 
vagy szerveztek vendégelőadásokat. A fogadtatás 
összeségében mindig pozitív volt, a lakosság lelkes és 
kíváncsi volt, köszönetet mondtak az élményért és 
remélték a folytatást. Meggyőződésük, hogy minden 
faluban van legalább egy személy, aki több kulturális 
programot szeretne a településen. 

A művelődési házak, amelyek leggyakrabban a 
kommunista korszak örökségei, jó alapot jelenthetnek 
a jövőbeli hálózat számára. Ez azért is igaz, mert szinte 
minden faluban van egy. Sokat közülük nemrégiben 
felújítottak és jó állapotban vannak. Van, amelyik 
egészen jól felszerelt; van, amelyik kevésbé. Eltérő 
méretűek lehetnek, de a legtöbbjük elég nagy ahhoz, 
hogy a kisebb produkciókat, - maximum hat szereplős - 
kamara előadásokat  befogadja. Ott vannak a közterek 
és a templomkertek is. Az alacsony technikai igényű, 
szabadtéri produkciók mindig megtarthatók ezeken a 
helyszíneken. 

Az ilyen jellegű tevékenységek szilárd és megbízható 
pénzügyi támogatása azt is lehetővé tenné, hogy a 
színházcsinálók szemében a vidék valós piacként 
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jelenjen meg, ami persze egyben kihívást is jelentene 
számukra, alkalmazkodniuk kellene hozzá és egyre 
több olyan produkciót kellene létrehozniuk, amely 
illeszkedik a lehetőségekhez és az igényekhez.  

Jelenleg van pár szervezet, illetve néha csak egyén, akik 
kétségbeesetten próbálkoznak. A Hai in Sat Egyesület a 
közelmúltban zárt le egy programot, amelynek 
keretében opera morzsákat vittek néhány Kolozsvár 
környéki faluba. 

Mások is tettek erőfeszítéseket, turné előadások 
formájában: a Bánsági Vándorszínház és a Cultură'n 
Șură jó példák erre. 

Tehát azt is mondhatnánk, hogy már minden sínen van, 
a kapcsolatfelvétel megtörtént, lépéseket tettek, és 
mind a kultúra/színház, mind a célterületeken élők 
igényei nyilvánvalóak. De a következő szintre kell lépni, 
különben az eddigi erőfeszítések hiábavalóak lesznek. 
Ez úgy is lehetséges, hogy azok a szervezetek, amelyek 
már hasonló munkába kezdtek közös lobbit indítanak. 
Természetesen szükség van a tényleges politikai 
akaratra is azoknak a részéről, akiknek hatalmuk van 
dönteni az ilyen törekvések támogatásáról. 

A	célok	Romániában:	

• egy fenntartható hálózat kialakítása motivált 
közönségszervezőkkel; 

• hivatásos színházi és táncelőadások (mind az 
állami színházakból, mind a független 
társulatoktól) terjesztése vidéki helyszíneken; 

• párbeszéd kezdeményezése a közönséggel és a 
helyiekkel. 

A	következő	célkitűzésekkel:	

• az erdélyi régióban dolgozni a Kárpátok 
hegyvonulatai között; 

• 5 vidéki település felkutatása, 5 motivált 
potenciális közönségszervezővel, akik nyitottak a 
vidékjárás ötletére; 

• megismerni a közönségszervezőkön keresztül, 
hogy milyen előadásokat szeretnének ezek a 
települések; 

• megnevezni 10 vidékjárásra alkalmas előadást 
(figyelembe véve az előadások témáját, az 
előadások műfaját, a szereplők számát, a díszlet 
nagyságát, stb.); 

• egy év alatt mindegyik helyszínen megtartani egy 
előadást. 

	
 

		



HOGYAN	MŰKÖDIK?	

	 	
18	

	
	
	
	
	
	
	
	

MÁSODIK 
FEJEZET:	

HOGYAN 
MŰKÖDIK? 
 

§ 	MELYEK	A	VIDÉKJÁRÁS	
ALAPVETŐ	HOZZÁVALÓI?	

§ TIPIKUSAN	HOGY	NÉZ	KI	A	
VIDÉKJÁRÓ	FOLYAMAT	EGY	
ÉVE?	

§ A	VIDÉKJÁRÁS	ELŐNYEI	

MELYEK	A	VIDÉKJÁRÁS	ALAPVETŐ	
HOZZÁVALÓI?	
A vidékjárás emlékezetes, kivételes, izgalmas, 
ambiciózus és egyedi és nem egyszerűen profi 
előadások sora különféle helyszíneken, színházakban 
és művelődési központokban. Nagyon jó felület a 
társadalmi élet számára. Az emberek közösségéről szól, 
akik összejönnek, társasági életet élnek a saját 
tereikben, miközben magas színvonalú művészeti 
élményben részesülnek. 

“A	vidékjárás	fontos,	hiszen	két	dologban	is	rendkívül	
eredményes.	Egyrészt,	több	tízezer	olyan ember	

számára	teszi	könnyebben	elérhetővé	a	
művészeteket,	akik	egyébként	nem	látnának	élő	
előadásokat.	Másrészt,	fontos	szerepet	játszik	a	

vidéki	közösségek	társasági	életében.”	
François	Matarasso 

A vidékjárás arra támaszkodik, hogy a falvak lakói 
(önkéntesek) és a szakmai, művészeti koordinátor 
(vagy kulturális vállalkozó), akit általában egy vidékjáró 
iroda alkalmaz, valódi partnerségben dolgoznak. Az 
iroda csökkenti az önkéntes és támogatójának 
pénzügyi kockázatát, és szakmai támogatást és 
tanácsot nyújt az egész folyamat során. 
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Minden partner egyet kell, értsen az előre egyeztetett 
felelősségi területekkel. Ezek a következő irányvonalak 
mentén helyezkedhetnek el: 

A	Koordinátor	felelőssége:	

• önkéntesek toborzása/önkéntes hálózat kiépítése 
a vidéki közösségekben, a személyes, illetve a 
csoportszervezői készségeik fejlesztése, hogy 
eredményes vidéki közönségszervezőkké 
válhassanak; 

• olyan professzionális turné előadások kínálatának 
(menü) összeállítása, amelyek emlékezetesek, 
élvezetesek, változatosak, megfizethetőek és 
megfelelőek egy kis közösségi játszóhely számára; 

• pénzügyi egyeztetés a turné társulattal és a 
közönségszervezőkkel - mennyibe kerül az 
előadást elhozni a közösségbe, és mennyiért lehet 
eladni a közösségen belül? 

• a foglalási kérelmek összehangolása egy 
kivitelezhető turné menetrendhez; 

• hivatalos megállapodások (vagy szerződések) 
megkötése mindkét féllel; 

• tanácsadás és támogatás biztosítása az egész 
folyamat során; 

• pénzügyi támogatás nyújtása a produkció 
költségeihez; 

• PR és marketing támogatás, mint például jegyek, 
plakátok, szórólapok, sajtóközlemények; 

• pénzügyek intézése, és kapcsolattartás a 
társulatokkal; 

• digitális marketing minden előadásnál - a 
vidékjáró iroda honlapján, Facebookon, Twitteren, 
Instagramon, stb. 

• online jegyértékesítési rendszer biztosítása; 
• szezonális programfüzetek készítése és széles 

körű terjesztése; 
• az előadásokon való részvétel, segítségnyújtás; 
• közönség felmérés, kérdőívezés és a visszajelzések 

értékelése; 
• a turné társulat kifizetése és a közönségszervező 

felé számla kiállítása. 

Az	önkéntes	közönségszervezők	
felelőssége:	

• a preferált produkciók kiválasztása a „menüből” a 
vidékjáró iroda koordinátorával közösen; 

• a helyi játszóhely egyeztetése, lefoglalása, 
meggyőződve az összes biztosítási és 
engedélyezési szabályzat betartásáról; 

• az esemény megtervezése és promótálása helyi 
szinten; 

• PR feladatok és jegyértékesítés; 
• annak biztosítása, hogy a helyszín biztonságos, 

hozzáférhető, fűtött és barátságos a közönség 
számára; 

• a művészek fogadása a fellépés napján; 
• a rendezvény körüli feladatok intézése a fellépés 

napján, ideértve a közönség fogadását is; 
• a produkció felkonferálása, amennyiben 

szükséges; 
• postafiók visszaküldések és az eseményre 

vonatkozó értékelő lapok benyújtása; 
• az előre leegyeztetett díj kifizetése a vidékjáró 

irodának. 

A	művészek/társulat	felelőssége:	

• a PR-hoz szükséges anyagok megküldése a 
koordinátor számára, pl. háttér-információ a 
produkcióról és a társulatról, valamint plakátok és 
szórólapok; 

• általános sajtóközlemény biztosítása a 
közönségszervező számára; 

• a koordinátor teljes körű tájékoztatása a műszaki 
követelményekről és az előadáshoz szükséges 
paraméterekről; 

• megfelelő időben kapcsolatba lépni a 
közönségszervezővel az érkezési időt és a társulat 
ellátását, stb. illetően; 

• a fellépés napján időben megérkezni; 
• az előadás megtartása a szerződés szerint; 
• az esemény után számla kiállítása a vidékjáró 

iroda felé. 

	

JELLEMZŐEN	HOGY	NÉZ	KI	A	
VIDÉKJÁRÓ	FOLYAMAT	EGY	ÉVE?	
Az	alábbi	folyamatábrán	bemutatott	tipikus,	ciklikus	
vidékjáró	 folyamat	 hatékony	 rendszerként	
működik.	

	A	 kézikönyvben	 további	 hasznos	 információkat	 is	
találhat	 bizonyos	 Take	 Art	 irányelvekről	 és	
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stratégiákról,	mint	például:	

• művészeti irányelvek; 
• önkéntes közönségszervezők toborzása; 
• turné előadások kiválasztásának módszertana; 

• közönségszervező találkozók; 
• közönség fejlesztés; 
• közönségszervező tréning, kapacitásfejlesztés; 
• monitorozás és értékelés. 

 

 

A társulatok 
tájékoztatják a VI-t, 

amely listázza a 
produkciókat

A VI egyeztet a 
társulatokkal és 

összeállítja a kiválasztott 
előadások listáját (menü)

Éves 
Közönségszervező 
Találkozó, a menü 

bemutatása

A közönségszervezők 
kiválasztják a 
produkciókat, 
lefoglalják a 

játszóhelyet és leadják 
a VI-nek az igényeiket

VI összeállítja a 
turnét, 

zsonglőrködik a 
dátumokkal

VI kiküldi (a) a 
közönségszervezőkne
k a megállapodásokat 
és (b) a társulatoknak 

a szerződéseket

VI kiküldi a jegyeket, 
posztereket, szórólapokat 
a közönségszervezőknek 
és nyilvánosságra hozza a 

programot

A turné elkezdődik, 
lezajlanak az 

előadások

Értékelés, 
monitorozás és 

visszajelzés

VIDÉKJÁRÓ 
FOLYAMAT 1 ÉVE, 
Vidékjáró Iroda = VI 
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A	VIDÉKJÁRÁS	ELŐNYEI	

A	közönség	szemszögéből:	

A vidékjárás számos előnyt kínál a közönségnek. Az élő 
előadás élményét nyújtja, emlékezetes és szórakoztató 
estéket minden korosztály és hátterű egyén számára a 
közösség szívében. Egyéb kevésbé nyilvánvaló előnyök: 

• Közönségfejlesztés: új professzionális turné 
darabok új helyszíneken való bemutatásával; 

• A művészetekhez való hozzáférés javítása; 
• A művészetekben való részvétel fokozása; 
• Megfizethető és hozzáférhető, magas színvonalú 

élő események biztosítása; 
• Új látogatók vonzása a térségbe; 
• Hozzájárulás a helyi gazdasághoz, a falvak 

bevételének növelése; 
• Az egész életen át tartó tanuláshoz és az 

oktatáshoz való hozzájárulás a részvételi színházi 
workshopokon keresztül; 

• Új közönség fejlesztése minden művészeti formán 
belül; 

• A helyi közösség fejlesztésének támogatása és az 
életminőség javítása; 

• A helyi létesítmények és játszóhelyek támogatása 
és fenntartása; 

• A városi színházak eléréséhez szükséges 
tömegközlekedés hiányának leküzdése; 

• Kormányzati célkitűzésekkel való összhang, 
például a társadalmi befogadás, a közösségi 
részvétel, az egészség és a jólét, a közösségi 
biztonság, a regeneráció és az állampolgárság 
promótálása, stb. 

2017-ben	megkérdeztük	a	közönségünket	….	Önnek	
mit	jelent	a	Take	Art?			

“Mindent!	A	színház	olyan	fontos,	szórakoztató	és	
tanító	jellegű…	Szeretem.”	

“Lehetőséget,	hogy	sokféle	zenés	és	színházi	
produkciót	lássak	meghitt	környezetben.	Nagyon	sok	

nagyszerű	előadást	élvezhettem	az	évek	során.	
Köszönöm.”		

	

	

“Művészetet	vidéki	helyszíneken,	ahová	egyébként	
nem	jutnának	el	színházi	előadások.”	 

“Kiváló	minőségű	előadások,	közvetlenül	a	
küszöbünknél.”		

“A	színháznak	mindig	megéri	adni	egy	esélyt.	
Nagyszerű	közösségi	események…	élő	előadások	és	

nagyon	jó	minőségben.”	

A	közönségszervező	szemszögéből:	

Az alábbiak többsége személyes haszon, egyéni 
kapacitásfejlesztés, amely közösségi kohézióhoz és a 
falusi élet társas szerkezetének javításához vezethet: 

• a helyi emberek készségeinek és bizalmának 
fejlesztése a művészet promótálása terén; 

• a kritikus visszajelzés fejlesztése a művészi 
alkotásokkal kapcsolatban; 

• marketing és rendezvényszervezési készségek 
fejlesztése; 

• hatékony csapatok építése; 
• pénzgyűjtés a helyi igényekre; 
• építkezés a falvakban meglévő tevékenységekre 

és készségekre; 
• a közösség büszkeségének és helyi öntudatának 

fokozása, hangsúlyt adni a közösségnek. 

A	társulat	szemszögéből:	

A művészek és a társulatok szemszögéből is jelentős 
előnyökkel jár a vidékjáró modell bevezetése. Helen 
Aldrich (Broken Spectacles, egyesült királyságbeli 
RIOTE partner) alábbi válaszai segítenek a helyzet 
megismerésében. 

1.	 Mely	 tulajdonságok	 jellemzik	 a	 sikeres	
vidékjáró	társulatot?	

AH:	 Abban	 a	 különleges	 élményben	 volt	 részünk,	
hogy	Dél-Devontól	John	O'Groatsig,	teljes	hosszában	
végig	 turnéztuk	 Nagy-Britanniát	 a	 vidékjáró	
hálózatokon	keresztül.	Csodálatos	tájakon	utaztunk	
és	találkoztunk	sok	fantasztikus	emberrel.	

	Volt,	 hogy	 lerobbantunk	 a	 forgalmas	 autópálya	
közepén,	 a	 skót	 sziklák	 tetején	 tábortűz	 mellett	
aludtunk,	 és	 a	 lenyűgöző	 Highland	 tavaknál	
naplementekor	 vacsorát	 főztünk.	 Természetesen	 a	
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létrehozott	 előadás	 a	 legfontosabb	 tényező	 a	
sikerhez,	 de	 a	 vidékjárás	 maga	 is	 izgalmas	 és	
kihívásokkal	 teli.	 A	 társulatnak	 sok	 szempontból	
leleményesnek	kell	lennie,	ha	turnézásról	van	szó.	A	
turnézás	 =	 hosszú	 autós	 utak,	 végtelen	 éneklések,	
étkezések	 a	 kisbusz	 hátuljában,	 több	 órás	
autóvezetés	 és	 navigálás	 felváltva,	 vagy néha	
váratlan,	 vad	 helyeken	 való	 alvás,	 mert	 mondjuk 
másnap	 korán	 reggel	 egy	 kis	 szigetre	 kell	 átjutni	
komppal.	

Az ok, amiért az előadásaink nagy sikert aratnak a 
vidékjáró hálózaton belül, az az előadások hangneme 
és a közönséggel kialakított kapcsolatunk. Egy kicsit 
használjuk a hagyományos színházi negyedik falat, 
amikor képeket állítunk a történet mesélés során, de 
mindig van lehetőség arra, hogy ezekből kilépjünk és 
kérdéseket tegyünk fel, kommentáljunk a közönség 
tagjai számára. A hangnem olyan, mint egy bohócé - 
sérülékeny, játékos, örömteli és potenciálisan tragikus. 
A hősnőink jeleneteikben megható történeteket 
mesélnek el, és van élő zene is. Ezek a költői képek 
működnek, és ugyanakkor megnyomják a határokat, 
valami teljesen ismeretlen tartományban próbálkoznak! 

2.	 Mi	 a	 legjobb	 módja	 egy	 produkció	
reklámozásának	 a	 vidékjáró	 iroda,	 a	 helyi	
közönségszervezők	és	a	közönség	felé?	

AH: Óriás és apró. Az első kapcsolatfelvétel 
fesztiválokon keresztül történt. A vidékjáró irodák 
szeretnék látni a produkciót mielőtt beveszik a 
programjukba, és erre a fesztiválok biztosítják a 
lehetőséget. Érdemes a fesztivál szervezőjétől elkérni 
az előadásokon nézőként résztvevő programfelelősök 
elérhetőségeit, és kapcsolatba lépni velük, visszajelzést 
kérni tőlük. 

Miután a produkció kiválasztásra kerül, a következő 
lépés a helyi közönségszervező meggyőzése. De mit 
keresnek a közönségszervezők? Ez sajnos igen eltérő 
lehet, de a tény, hogy a közösségnek van beleszólása a 
programok kiválasztásába, mégis nagyszerű, hiszen ez 
azt jelenti, hogy ritka a csalódás. 

Az észak-devoni vidékjáró szervezet, a Beaford Arts 
elgondolása szerint a vidékjáró előadás a helyi 
közösség számára egy egész estés rendezvény, 
nemcsak egy színdarab. Az első bemutatónk, a Fej a 
felhőkben címmel az első francia női pilóta, aviátor 
életével foglalkozott. Egy tangóharmónika estet 

csaptunk hozzá élő zenével és azt javasoltuk a 
falvaknak, hogy egy francia vacsorát kínáljanak hozzá. 
A produkció így egy sokkal nagyobb közösségi élmény 
lett, amikor is az emberek együtt ettek, beszélgettek és 
táncoltak. Az ok, amiért a közönségszervezők ezt a 
produkciót választották, nagyon változó volt: „Én 
frankofil vagyok, Franciaországban éltem a húszas 
éveimben”. „Tetszett a francia ételek ötlete.” Vagy „azt 
gondoltuk, hogy a tangóharmónika est a végén 
szórakoztató lesz.” 

A második bemutatónk, A tengernél címmel a kelta 
fókatündér (selkie) történetét dolgozta fel. Egy észak-
devoni iskola éppen abban a félévben tanulmányozta a 
selkie-mítoszt, és felkértük az iskolás gyerekeket, hogy 
énekeljenek el egy „selkie” dalt a produkció elején. 
Ennek köszönhetően a produkcióval a mai napig az 
egyik legnagyobb vidékjáró közönségszámot értük el, 
mivel a gyerekek szülei mind eljöttek, akik egyébként 
nem feltétlenül néztek volna meg minket. 

3.	Mi	az	elvárás? 

AH: Sokoldalúság. Nincs két ugyanolyan falusi 
játszóhely. Fontos a produkciók térbeli 
alkalmazkodóképessége. A színfalak mögötti tér néha 
szokatlan, és lehetséges, hogy a vasárnapi iskolai 
játékszerei és a női kör tortaformái között kell az 
előadásra felkészülni. A bakikat bátran be lehet iktatni 
a produkcióba; egyszer volt, hogy egy nappali 
áramkimaradás miatt az összes rögzített zenét a 
helyszínen kellett "kicserélni" rögtönzött harmonikás 
betétekre. Fontos, hogy a társulat tagjai elérhetők 
legyenek az előadás előtt egy kisebb beszélgetésre a 
közönségszervezővel, aki valószínűleg az este 
házigazdája is lesz, illetve az előadás után egy 
beszélgetésre a közönség tagjaival, akik majd találkozni 
akarnak a szereplőkkel, hogy
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elmondják, mit gondoltak a produkcióról és kérdéseket 
tegyenek fel az alkotással kapcsolatban. 

4.	 Mik	 a	 vidékjárás	 előnyei	 a	 társulat	
szemszögéből? 

AH: A vidékjáró közönség a legjobbak között van. Az 
előadó és a közönség közelsége mindenki számára 
izgalmas. A közönség itt sok esetben nem nevezné 
magát „színházba járónak”, de gyakran az volt az 
érzésünk, hogy jobban bevonódnak, mint a városi 
közönség. Amikor a közönség belép a színházba, az 
előadó „szent helyére” lép be, de egy falusi 
játszóhelyen az előadók lépnek be a falulakók terébe, 
és a dinamika teljesen megfordul. Az előadás egy 
esanzs1, egy beszélgetés, egy tánc a közönség és az 
előadó között. 

„Az	ország	gyönyörű,	messze	fekvő	részein,	rendkívül	
vendégszerető	embereknek	játszani	minden	

bizonnyal	tetszetős,	de	ezen	túlmenően	gyakran	a	
valódi	művészeti	barter2 pillanatait	is	eredményezi.	

Az	egyik	éjszaka	például	a	Woolacombe-i	
házigazdánk	és	kórustársai	régi	tengerész	nótákat	
tanítottak	nekünk.	Két	évvel	később	visszatértünk	a	

 

	

soron	következő	bemutatónkkal,	A	tengernél	címmel,	
amelyet	úgy	hiszem,	hogy	a	vendéglátónk	asztalánál	

énekléssel	töltött	este	inspirált."		

Helen	Aldrich,	Broken	Spectacles,	RIOTE	partner	

Mielőtt a vidékjáró iroda felállításának nekikezdene, és 
„mindez megtörténne”, tanácsos feltenni néhány 
kulcsfontosságú kérdést és átgondolni a lehetséges 
pénzügyi partnerek listáját. 

A	következő	fejezet	segít	elkezdeni	ezt a	munkát.	
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KULCSKÉRDÉSEK	
Hasznos lehet az induláskor időt fordítani arra, hogy 
válaszokat adjunk az alábbi kérdésekre. Jó, ha össze 
tudod foglalni egy oldalban: mi a vidékjáró 
ügynökséged terve, beleértve annak céljait és 
kitűzéseit, prioritásait és főbb irányultságait. 
Lehetséges, hogy ebben a stádiumban még nem 
találunk mindenre választ, azonban ez segít rálátni az 
érintett témák széles körére.  

	

1.	 Miért	 akarsz	 vidékjáró	 hálózatot	
létrehozni?	

• Szeretnéd, ha lenne ilyesmi a saját 
környezetedben? 

• Része a munkádnak? 
• Igény kielégítését szolgálja? Ha igen, kimutatható 

ez az igény / támogatottság? 
• Hozzájárul a helyi stratégiákhoz és prioritásokhoz? 

Ha igen, kiéhez? 
• A művészetek szélesebb elérhetőségét szolgálja? 

• A művészeket és társulatokat igyekszik munkához 
juttatni? 

• Egy helyi, vidéki közösségnek nyújt szolgáltatást? 
• Meglévő tevékenységekre akar szervezettebb 

módon építeni? 
• Egyéb okokból? 

	

2.	Mi	a	hálózat	szándéka?	

• Próbáld meg egy bekezdésben megfogalmazni a 
hálózat szándékát 

	

3.	Mik	a	projekt	céljai?	

Gondoljuk	tovább	a	fent	megjelölt	
szándékokat	3	vagy	4	kulcsfontosságú	
cél	meghatározásával,	pl.:	

• Professzionális tánc-, színházi vagy zenei 
előadásokat utaztatni vidéki helyszínekre 

• Támogatók és befogadóhelyek fenntartható, helyi 
hálózatának a kialakítása 

• Előadásokhoz kapcsolódó workshopok és 
részvételi eseménysorozatok szervezése 

	

4.	Melyek	a	projekt	kitűzései?	

Nevezd	meg	azokat	a	főbb	
mérföldköveket,	amelyek	a	fenti	célok	
megvalósítását	szolgálják,	pl.:	

• Színpadra állítani az xxx előadásokat az xxx 
helyszíneken xxx által 

• Vendégül látni az xxx előadásokat az xxx 
helyszíneken xxx által 

• Megszervezni az xxx foglalkozásokat, amelyek az 
xxx előadásokhoz kapcsolódnak 

	

5.	Mely	földrajzi	területeket	fedi	le	a	hálózat?	
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• Tisztán meghatározható ez? 
• Könnyen körülírható a lefedett terület, és a 

részvételre jogosultak köre a hálózatban? 
• Elkülöníthető regionális határokat követ? 

	

6.	Milyen	tevékenységek	léteznek	már	ezen	
a	területen?	

• Végeztél helyi vizsgálatot az itt megjelenő 
előadásokról és tevékenységekről? 

• Milyen típusú előadások kapnak helyet? 
• Ki szervezi őket? 
• Melyek a helyszínek / terek? 
• Az év mely időszakaiban történnek? 
• Van-e megalapozott kapcsolat a helyszínek / 

szervezetek között? 
• Tudsz olyan önkéntes közönségszervezőkről, akik 

szeretnének a hálózat részévé válni? 
• Milyen fajta helyszíneket / tereket lehetne igénybe 

venni? 
• Van létező közönsége	 a	 tervezett	

előadástípusoknak?	

	

7.	 Kik	 vesznek,	 vagy	 vehetnének	 részt	 a	
vidékjáró	irodában?	

• Melyek azok a szervezetek, amelyeket bevonhat a 
hálózat? 

• Kik a lehetséges alapítók? 
• Helyi hatóságok? 
• Nemzeti / regionális művészeti alapítók? 
• Helyi alapítók vagy mások? 

	

8.	Gondolkoztál	a	finanszírozáson?	

• Mi az, ami már rendelkezésre áll? 
• Megneveztél bármely egyéb lehetséges 

támogatási formát is? 
• Mennyi	pénzre	van	szükséged?	

	

9.	 A	 hálózatban	 érintettek	 szerepei	 és	
felelősségei	

• Átgondoltad, hogy a hálózat hogyan működik 
majd, és miként szervezed az irányítását? 

• Milyen a szervezet struktúrája, pl. független 
művészeti szervezet, jótékonysági vagy informális 
csoportosulás? 

• Megfontoltad a szervezet jogi alapszabályait, vagy 
annak jogi keretét? 

• Mérlegelted, hogy hálózatként mi az, amit teszel, 
és mi az, amit nem teszel? 

• Tudod, hogy milyen elvárásokat támasztasz a helyi 
önkéntes közönségszervezők felé?  

	

10.	Rendelkezel	a	megfelelő	irányelvekkel?	

• Tudod, hogy miként fogod hirdetni és forgalmazni 
a szolgáltatást?  

• Indítasz képzési alkalmakat? 
• Kínálsz workshopokat és oktatási programokat az 

előadásokhoz kapcsolódóan? 
• Gondoltál az egyenlő esélyekre, egészségi és 

biztonsági szempontokra és a fogyatékossági 
megkülönböztetési szabályokra? 

	

11.	 	 Rendelkezel	 világos	 időbeosztással	 a	
program	 elindítását	 és	 működtetését	
illetően?	

• Van lefektetett határideje a munkafolyamatnak? 
• Ezek fel vannak osztva a főbb szakaszok szerint? 
• Gondolsz az ütemezésre, amely szerint az egyes 

szakaszoknak teljesülnie kell? 
• Reális ez az időterv? 
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LEHETSÉGES	TÁMOGATÓ	
PARTNEREK	

Kik	lehetnének	a	támogató	partnereid	
Magyarországon	és	Romániában?		

Megkértük partnereinket a Control Stúdió Egyesülettől 
és a Shoshin Színházi Egyesülettől, hogy gondolják át, 
kik lehetnének a támogató partnerek ezekben az 
országokban? 

MAGYARORSZÁG	

Control	Stúdió	Egyesület	

Magyarországon egy vidékjáró hálózat támogatásában 
a Control a jövőben számítana a Nemzeti Kulturális 
Alapra (NKA) a 'disztribúció' elnevezésű 
projektterületen keresztül. Szintén kérvényeznénk a 
helyi és/vagy a regionális hatóságok támogatását. 

Jelenleg a Control és az UtcaSzAK (Utcaszak Színházi 
Alkotóközösség) jelentkezést nyújtottak be egy a 
Kreatív Európa által támogatott projekt 
megvalósítására, de emellett privát szponzorok is 
érdekeltek lehetnek a felnőttoktatás fejlesztésében a 
magyarországi vidéki területeken. 

Pro	Progressione	

A budapesti székhelyű Pro Progressione egy kultúrális 
menedzsment ügynökség. Esernyőszervezetként 
nemzetileg és nemzetközileg kapcsolódó művészeket 
és partnereket támogat. Az alábbiakban Hajdú Fanni 
számol be egy aktuális nemzetközi projektjükről. 

„A	Play!	MOBILE	egy	nemzetközi	együttműködés,	
amelyet	négy	partner	kezdeményezett	

Magyarországról,	Romániából,	Szerbiából	és	
Franciaországból.	Célja	a	kulturális	részvétel	

ösztönzése	az	európai	mikro-régiókban.	Hiszünk	
benne,	hogy	a	részvételi	művészetnek	mindenki	

számára	elérhetőnek	kell	lennie,	tekintet	nélkül	a	
nemi	hovatartozásra,	a	gazdasági	státuszra,	

életkorra	vagy	a	földrajzi	elhelyezkedésre.	Ezzel	a	
jelenleg	zajló	Kreatív	Európa	projekttel,	a	Pro	

Progressione	egy	alternatívát	kíván	teremteni	arra,	
hogy	miként	válhat	elérhetővé	a	kortárs	művészet	

bárki	számára,	bárhol	is	legyen.			

Projektünk	terve,	hogy	bevetve	a	művészet	
kelléktárát	színpaddá	és	kiállítóterekké	alakítsuk	a	

településeket,	vagy	regényes	utcákká	és	terekké,	ahol	
bármi	megtörténhet.	A	játék,	mint	struktúra	a	nézőt	

aktív	pozícióba	helyezi	előre	nem	meghatározott	
módon,	így	a	szerkezet	lehetővé	teszi	a	művészet	

közvetett	befogadását.	Tehát	a	művészek	nemzetközi	
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csoportja	a	meglátogatott	települések	lakóival	
együtt	megalkotnak	egy	helyspecifikus,	

interdiszciplináris,	részvételi	játékot,	amelyet	
adoptálunk	a	partnerországok	különböző	

kistelepüléseire,	ezáltal	közelebb	hozva	a	kortárs	
művészetet	a	közönségéhez.	Úgy	hisszük,	hogy	ez	a	
megközelítés	nemcsak	az	embereket	hozza	majd	
közelebb	a	kortárs	művészethez	az	elszigetelt	

területeken,	hanem	vitát	indít	a	kultúra	
hozzáférhetőségének	problémájáról	a	kulturális	

lebonyolítók	között.				

Hálózatunk	a	fő	partnerszervezetek	mellett	magába	
foglal	helyi	partnereket	az	összes	településről,	

amelyet	a	projekt	végiglátogat.	Ezek	a	szervezetek	a	
helyi	közösségekkel	dolgoznak	többnyire	kulturális,	
oktatási	és	közösségi	tevékenységek	megvalósításán,	

ám	szinte	erőtartalékok	nélkül,	ami	az	
infrastruktúrát,	az	új	közönséget	megszólító	

eszközöket	és	a	hálózatépítési	lehetőségeket	illeti.	
Miközben	bevonjuk	ezeket	a	szervezeteket	egy	

nemzetközi	projekt	létrehozásába,	építjük	
kapacitásukat,	ötleteket	adva,	hogy	miként	

haladhatják	meg	az	intézményi	kereteket,	érhetnek	
el	újabb	közönséget	és	válhatnak	egy	szélesebb,	

világméretű	kulturális	intézményhálózat	részévé,	
ezzel	elősegítve	a	jövőbeli	növekedést.”		

Hajdú	Fanni,	Pro	Progressione		

			

UtcaSzAK 
Az UtcaSzAK (Utcaszak Színházi Alkotóközösség) 2007-
ben alapult. Központi szervezőelve a színház oktató 
ereje a földrajzilag elszeparált közösségekben. 

„Előadásaink	fő	helyszínei	a	közösségi	házak,	kültéri	
helyszínek	(mint	például	a	Magyarország	hősei	és	a	
Made	in	Gypsistan	fesztivál	alkalmaival)	és	iskolák.	
Az	előadásainkat	különböző	szervek	támogatták	
(UN,	OSI,	TÁMOP,	EACEA,	EMMI,	NKA,	NORVÉG	

ALAP,	ERASMUS	+,	VISEGRÁDI	ALAP,	MOL,	EFOP,	
MAGNET	BANK).	A	többféle	támogatási	forrás	

legfőbb	veszélye,	hogy	gyakran	az	aktuális	

támogatás	elvárásaihoz	kell	szabni	a	programot.	

Szoros	együttműködésben	dolgozunk	különböző	köz-	
és	magánintézményekkel,	például	Borsodban	a	
Miskolci	Nemzeti	Színházzal,	valamint	bejárást	

nyertünk	a	Római	és	Görögkatolikus	székházakba,	és	
munkakapcsolatban	állunk	a	Klebersberg	

Intézményfenntartó	Központ	vezető	beosztottjaival	
Szerencsen.		

A	közelmúltban	dolgoztunk	az	alábbi	közép-	és	
szakképző	iskolákkal:	Miskolcon	a	Dr.	Ámbédkár	

Iskoláva,	a	Debreczeni	Márton	Szakközépiskolával,	a	
Baross	Gábor	Szakgimnáziummal,	a	Gubody	Ferenc	

Szakképző	Iskolával,	az	ABAKUSZ	
Szakközépiskolával	Szikszón	és	Szendrőn;	valamint	
általános	iskolákkal	Homrogdon,	Felsővadászon,	

Alsóvadászon,	Lakon,	Selyeben,	Kázsmárkon,	
Aszalón,	Mérán	és	Forrón.	Szakmai	kapcsolatot	

ápolunk	helyi	és	kisebbségi	önkormányzatokkal	a	
következő	falvakban:	Szakácsi,	Abaújszolnok,	Léh,	
Rásonysápberencs,	Hegymeg,	Tomor,	Kázsmárk	és	

Felsővadász."	

Simon	Balázs,	UtcaSzAK	

Control	Stúdió	Egyesület,	folytatás	

Egy	 jövőbeli	 vidékjáró	 hálózat	 Magyarországon	
remek	 lehetőséget	 nyújtana	 ahhoz,	 hogy	 nagyobb	
teret	nyerhessenek	a	 független	színházi	 társulatok.	
A	 Nemzeti	 Kulturális	 Alap	 (NKA)	 Magyarországon	
vidéki	 környezetben	 megrendezett,	 szabadtéri	
színházi	 fesztiválokat	 is	 támogat.	 Az	 utcaszínház,	
mint	művészeti	forma,	jó	alkalmat	teremt	arra,	hogy	
új	 közönséget	 szólítson	 meg	 szociálisan	
marginalizált	 területeken.	 Ezzel	 a	 szemponttal	
foglalkozik	 többek	közt	Horacio	Czertok,	 a	Színház	
Száműzetésben	 című	 könyvében	 (Routledge,	 New	
York,	2016):	

„Az	utca	embere	nem	mutat	semmiféle	érdeklődést	a	
színház	iránt,	és	meg	van	róla	győződve,	hogy	az	nem	

sok	dologban	érinti	őt.	A	mi	civilizációnkban	a	
színházról	olyan	kép	él	az	emberekben,	hogy	az	egy	

szűk	kisebbség	számára	fenntartott	tér,	sőt	a	
többségük	számára	a	színház	sokkal	inkább	
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kulturális,	mint	művészi	jelenség,	inkább	társadalmi	
tényező,	mint	egyéni	szükséglet.	

Amikor	az	előadás	után	ugyanazt	a	kérdést	tesszük	
fel	az	embereknek,	meglepően	változnak	a	válaszok	

és	a	hozzáállás.	[…]	Ennek	az	azonnali	és	lelkes	
válasznak,	amit	a	nézővé	vált	nem-nézőtől	ad	a	

színház	hívására	szabadtéren,	elegendőnek	kellene	
lennie.	[…]	Városainknak	és	falvainknak	szüksége	
van	a	színházra	az	utcáin,	hogy	korlátot	szabjon	a	
barbarizmusnak.	Ám	azok,	akik	birtokba	vették,	

féltve	őrzik	a	színházat	mintegy	túszként,	az	előadás	
múzeumainak	falai	között.”		

Egy másik, már létező vidéki színházi hálózat 
Magyarországon a Pajtaszínház Program. 

Ez a program, amit a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 
finanszíroz és részben a Budapesti Nemzeti Színház 
menedzsel, egy jó modellként szolgálhat. 81 falut von 
be, amelynek 40%-a kevesebb, mint 1.000 lakost 
számlál, és egyik népessége sem haladja meg a 4.000 
főt. 

A program elképzelése, hogy területi hálózatokat 
hozzon létre, amelyek nemzeti szinten kapcsolódnak 
össze. Minden régió/vidék 1-2 falut válasz ki, hogy ott 
egy szakmai mentorral dolgozzon szeptembertől 
januárig tartó, rendszeres találkozók alkalmával. 

Minden évben más falvak kerülnek sorra, és bármely 
falu/közösség minimum tíz feliratkozott résztvevővel 
jelentkezhet. Ezután a helyi közösséghez egy színházi 
mentor/rendező érkezik, hogy létrehozzanak egy 
előadást egy előre létező, vagy egy általuk írt szöveg 
alapján. 

2016 óta januárban összegyűlnek ezek a 
faluközösségek a Nemzeti Színházban, hogy 
találkozzanak, és bemutassák alkotásaikat.  

Kapcsolódó oldal: 
https://nemzetiszinhaz.hu/hirek/2018/10/folytatodik-a-
pajtaszinhazi-szemle  

Az a cél, hogy olyan színházalkotó közösségek 
épüljenek, akik azután is folytatják a munkát, miután a 
mentorprogram és a projektben való közvetlen 
részvétel véget ér. A Pajtaszínház Program indulása óta 

az eddig csatlakozott közösségek 90 százaléka 
megmaradt, és jelenleg is működik.  

Az információkat Pintér Géza közölte  

ROMÁNIA	

Shoshin	Színházi	Egyesület	

Romániában a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatása 
(AFCN), vagy az Interetnikai Kapcsolatok Osztálya (DRI) 
lehetnek a támogatás egyes forrásai, úgy mint a helyi 
vagy a megyei önkormányzatok. Másodkörben az 
efféle tevékenységeket az olyan Igazgatóságok is 
támogathatják, mint a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program (PNDR). 

Néhány nagyobb vállalat rendelkezik hozzájuk csatolt 
alapítványokkal, amelyek időnként fordítanak pénzt 
kulturális programokra. Azonban az itt tárgyalt 
kulturális vállalkozások nem függhetnek pusztán 
jelentkezésalapú forrásoktól, illetve öt-hat különálló 
forrás nehézkes összekapcsolásától.   

Továbbá nem függhetnek a jegyeladásoktól sem, mivel 
világos, hogy a bevétel sohasem fogja elérni a kiadások 
szintjét. Ezért ahhoz, hogy egy megbízható közeget 
teremtsünk, amelyben növekedni tud ez az ág, vonzóvá 
kell tennünk mind a cégek, mind a falvak számára, 
ezáltal lehet egy gyarapodó vidéki művészeti szcénát 
teremteni.  

Hosszútávon Romániának egy olyan struktúrára lenne 
szüksége, mint az NRTF (Nemzeti Vidékjáró Fórum) az 
Egyesült Királyságban. Ezt a szerkezetet kellene 
újraalkotni és kormányzati juttatásokkal támogatni, 
amelyet lehetőségek szerint kiegészíthetnének a 
jelentkezésalapú vagy a helyi szintű támogatások.  

Az információkat Köllő Csongor közölte 
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§ A	TAKE	ART	BEMUTATÁSA	
§ ÚTMUTATÓ	LÉPÉSRŐL	
LÉPÉSRE:	
• A	SZÁNDÉK	MEGHATÁROZÁSA	
• CÉLOK	ÉS	KITŰZÉSEK	
• FŐ	CÉLKÖZÖNSÉG	
• TÁMOGATÁS	
• MŰVÉSZETI	IRÁNYELVEK	
• HELYI	 KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK	

TOBORZÁSA/ÖNKÉNTESEK	
• EGYÉB	IRÁNYELVEK	

A következő két fejezet a Take Art módszerét veszi 
alapul, hogy lépésről lépésre vezessen végig egy 
vidékjáró iroda megszervezésén és megvalósításán. 
Elsőként azonban néhány szó a Take Art hátteréről. 

A	TAKE	ART	BEMUTATÁSA		
Mint vidékjáró ügynökség 1987-ben jött létre a Take 
Art, egy úttörő művészeti szervezet Somerset 
megyében, Anglia délnyugati részén. Egy bejegyzett 
jótékonysági szervezet (nem profitorientált), és 
közhasznú cég.   

A Take Art nem egy színházépületben, táncstúdióban 
vagy művészeti központban rendezkedett be, hanem 
Somerset falvaiban, kisvárosaiban és vidéki 
közösségeinél. Részét képezzük az ACE (Arts Council 
England / Angol Művészeti Tanács) szervezetek 
nemzeti portfoliójának azzal a hatáskörrel, hogy 
változatos művészeti lehetőségeket tegyünk 
elérhetővé az emberek számára minden korosztályban, 
függetlenül attól, hogy milyen háttérrel vagy 
képességekkel rendelkeznek. Célunk, hogy 
tapasztalatokat szerezhessenek, részt vehessenek, és 
dolgozhassanak a művészet területein.  

Tevékenységeink, amelyek közt vannak színházi, 
táncos, zenei és fiatalokat érintő elfoglaltságok, és a 
vidékjáró programjaink gyakran a társadalmilag 
leghátrányosabb csoportokat szólítják meg, beleértve 
azokat a vidéki területeken élő embereket, akikhez 
gazdasági, szociális vagy pszichológiai okokból nem jut 
el a művészet.  

„Mindenekelőtt	a	Take	Art	arra	a	Somerset	vidéki	
életfilozófia	szempontjából	központi	kérdésre	ad	
választ,	hogy	'mit	lehet	csinálni,	amikor	már	nem	

bírod	tovább	a	tévénézést?'	A	válasz	egyszerű.	
Felemeled	a	telefont	és	felveszed	a	kapcsolatot	a	
Take	Arttal.	Valaki	felveszi	a	telefont,	aki	segít	

álmaid	beteljesítésében.	Ezután	egy	olyan	művészeti	
kampány	kalandjait	indítod	útjára,	amelyről	

sohasem	gondoltad	volna,	hogy	lehetséges.	Végül	
annyira	remek	időt	töltesz	a	falusi	kultúrházban,	

hogy	még	a	gyerekeid	is	felhagynak	a	tévézéssel!	És	
ez	hosszan	folytatódhat.	Úgy	érzem,	a	Take	Art	

nélkül	ezt	nem	tudnánk	megcsinálni."	

Mike	Hoskin,	egy	valódi	falusi	közönségszervező	
1987-es	írása	

1987 óta 750 társulat turnéját koordináltuk, több mint 
150.000 emberhez juttattunk el magas minőségű 
előadásokat, és az Egyesült Királyság egyik 
legünnepeltebb vidékjáró irodájának hírében állunk. 
Bármely művészeti formához kapcsolódó munkát 
támogatunk, programjaink a falusi kultúrházak, iskolák, 
templomok és közösségi terek széles hálózatát 
mozgatják meg. Új közönséget építünk új területeken, 
miközben gondoskodunk róla, hogy a rendezvényeink 
minden korosztály számára, háttértől függetlenül 
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elérhetőek legyenek. Nagy részben támogatjuk magas 
színvonalú előadó-művészeti programok bemutatását, 
amelyek minden somerseti lakos számára földrajzilag 
elérhetőek.	

Gondosan felkutatjuk, és elhozzuk a megyébe a 
kimagasló helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 
utazó előadásokat. Szorosabb kapcsolatot teremtünk a 
közönség és a művészek között olyan projektek 
kifejlesztésével, ahol az együttesek próbálnak és 
megosztják munkafolyamataikat. A társulatok 
elszállásolását önkéntes vendéglátók oldják meg, 
iskolai foglalkozásokat szervezünk, és az előadásokat 
követően beszélgetéseket tartunk.    

„Úgy	érzem,	az	egész	közösségünk	nagyon	szerencsés	
volt	az	elmúlt	évek	során,	hogy	alkalmunk	volt	a	

művészetek	ilyen	nagy	változatosságának	
megtapasztalásához.	Most	azon	tűnődöm,	hogy	mit	

csináltunk	a	Take	Art	előtt.”	

Felnőttoktatási	közösségi	tanító,	Avishayes	Iskola	

A Take Art jelenleg több mint 30 önkéntes 
szervezőcsoporttal dolgozik együtt, előmozdítva 60 
különféle, izgalmas és igényes színházi, tánc-, zenei és 
bábelőadás bemutatását, amelyekkel évente több mint 
5.000 nézőt érünk el.   

„Végig	magas	volt	a	művészi	színvonal,	és	
felülmúlhatatlan	a	nyilvánosságot	és	a	

kapcsolatteremtést	illető	segítség.	A	Take	Art	az	
egyik	legizgalmasabb	fejlesztés	Somersetben,	és	a	
művészeti	programunk	ennek	a	kezdeményezésnek	

köszönheti	növekedését.”	

Avril	Silk,	közösségi	művészeti	szervező,	Ashbrittle	
Arts		

ÚTMUTATÓ	LÉPÉSRŐL	LÉPÉSRE	
A	SZÁNDÉK	MEGHATÁROZÁSA	
Egy rövid bekezdés arról, hogy miért indítanál vidékjáró 
ügynökséget a környékeden. 

Példaként a Take Art szándékainak meghatározása: 

Emelni	a	művészet	iránti	fogékonyságot	és	megértést,	
fejleszteni	annak	jelenlétét	Somersetben,	és	nagyobb	
mértékben	elérhetővé	tenni	a	megyében,	különösen	a	
földrajzilag,	 kulturálisan,	 gazdaságilag,	
társadalmilag	 és	 fizikailag	 hátrányos	 csoportok	
számára.	A	vidékjáró	programunkon	keresztül	együtt	
dolgozunk	 helyi	 önkéntes	 partnerekkel	 azon,	 hogy	
professzionális,	élő	művészeti	eseményeket	hozzunk	el	
Somerset	 rurális	 közösségeihez,	 minőségi	 művészeti	
ellátást	biztosítva	azoknak	a	helyeknek,	ahol	az	efféle	
események	nehezen	érhetők	el.	

CÉLOK	ÉS	CÉLKITŰZÉSEK			
Jelölj ki néhány egyszerű, világos célt ‘amit tenni 
akarsz’, és a célkitűzéseidet ‘ahogyan ezt csinálni 
fogod’. 

A	Take	Art	céljai	és	célkitűzései:	

Célok:	

• Eljuttatni emlékezetes, magas színvonalú, 
professzionális előadásokat Somerset rurális 
közösségeihez, minden művészeti formát érintve; 

• Önkéntes közönségszervezők és helyszínek helyi 
hálózatának létrehozása. 
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Célkitűzések:	

• Az utazó tánc-, színházi és zenei együttesek 
változatos palettáját fogjuk ajánljuk az önkéntes 
szervezőcsoportoknak Somersetben; 

• Olyan alkotásokat fogunk támogatni, amelyek 
széles körben, többféle közönség számára is 
vonzóak; 

• Tág értelemben véve kulturálisan változatos 
program megvalósulását fogjuk elősegíteni; 

• Olyan programot fogunk kínálni, ahol 
egyensúlyban vannak a helyi, nemzeti és 
nemzetközi munkák; 

• Gondoskodni fogunk róla, hogy az ajánlott 
programban egyenlő mértékben	kapjanak	helyet	
a	férfi	és	a	női	művészek;	

• Fejleszteni	fogjuk	az	önkéntesek	
magabiztosságát,	hogy	helyi	művészeti	
szervezőkké	válhassanak.	

FŐ	CÉLKÖZÖNSÉG		
Mi	 az,	 amit	 csinálni	 szeretnél,	 és	 milyen	 változást	
akarsz	 elérni?	 A	 Take	 Art	 példáján	 keresztül	
szemléltetve	minden	évben:	

• Legalább	20,	egymástól	eltérő	utazó	társulatnak 
ajánl majd turnékat; 

• Legalább 30 különböző önkéntes 
közönségszervező csoporttal fog együtt dolgozni; 

• Több mint 45 előadást fog meghirdetni évente; 
• Előadásonként átlagosan 65 fős közönség elérését 

célozza meg; 
• A társulatok és a művészek lehetőséget kapnak 

majd, hogy turnézzanak Somerseten belül;  
• A nézők élő előadásokkal fognak találkozni 

Somerset rurális területein; 
• Fejleszteni fogjuk az önkéntesek 

kapacitásépítését. 

TÁMOGATÁS	
Az	 Egyesült	 Királyságban	 számos	 támogatási	
lehetőség	 van.	 A	 Take	 Art	 több	 forrásból	 nyer	
finanszírozást,	például:	

• Arts Council England (ACE) – Angol Művészeti 
Tanács  

• Somerset helyi önkormányzatai 
• Jegyeladásból származó bevételek 

• Magánvállalatok és alapítványok 

Nagy	 vonalakban	 a	 Take	 Art	 az	 ACE-től	 és	 a	 helyi	
önkormányzatoktól	származó	éves	bevételének	egy	
részét	 a	 munkaerőre	 és	 általános	 költségekre	
fordítja,	valamint	ebből	egy	kisebb	összeget	szán	a	
művészeti	programok	támogatására.	Minden	pénzt,	
amely	 a	 magánvállalatoktól	 és	 alapítványoktól	
származik,	 kifejezetten	 az	 újabb	 vidékjáró	
projektekre	fordítunk.	Az	alábbi	diagram	az	átlagos	
éves	 bevételt	 és	 kiadást	 mutatja.	 Érdemes	 még	
megemlíteni,	 hogy	 a	 jegyeladásokból	 származó	
bevétel	szinte	kiegyenlíti	a	művészeknek	járó	díjak	
költségeit.	

BEVÉTEL	

Arts	Council	England	–	Angol	Művészeti	Tanács	

A	 Take	 Art	 része	 az	 ACE	 művészeti	 szervezetek	
nemzeti	 portfóliójának,	 és	 mint	 ilyen,	 partnerségi	
megállapodással	 rendelkezik.	 Eszerint	 minden	
négyéves	 periódusban	 benyújt	 egy	 egyezményes	
munkaprogramot.	

Helyi	önkörmányzatok	

A	2011	óta	uralkodó	gazdasági	kiszámíthatatlanság	
és	 'megszorítás'	 az	 Egyesült	 Királyságban	
hátrányosan	 érinti	 a	 helyi	 önkormányzatoktól	
érkező	 művészeti	 támogatást.	 Somersetben	
megszűntek	a	szolgáltatás	szintű	megállapodásaink,	
és	 hat	 hivatalból	 csak	 egy	 nyújt	 folytonos	
támogatást.	 Vannak	 kisebb,	 fejlődő	 művészeti	
források,	 amelyekre	évente	pályázhatunk,	ám	ezek	
nem	 elegendőek	 a	 vidéki	 területeken	 végzett	
munkánk	stabil	alapjainak	megteremtéséhez.	

Jegyeladás	

A	 helyi	 önkormányzatok	 támogatásának	
megszűnése	óta	a	jegyeladásokból	származó	bevétel	
rendkívül	 fontos	 összetevője	 lett	 a	 vidékjárásnak	
Somersetben	 a	 program	 túléléshez.	 Minden	
önkéntes	 közönségszervező	 csoporttal	 azon	
dolgozunk,	hogy	megállapítsuk	a	megfelelő	mértékű	
jegyárakat,	 és	 maximalizáljuk	 a	 támogatásokból	 a	
Take	 Arthoz	 visszafolyó	 összeget.	 E	 nélkül	 a	
program	egyszerűen	nem	lenne	lehetséges.	

Minden	előadásra	a	helyi	szervező	árusítja	a	jegyet	a	
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nézők	számára,	majd	elküldi	a	vidékjáró	irodának	a	
jegypénztár	 bevételének	 egy	 meghatározott	
százalékát.	Somersetben	az	összes	eladott	jegy	80%-
át	kérjük	vissza.		

Magánvállalatok	és	alapítványok	

A	 Take	 Art	 tagja	 egy	 délnyugat-angliai,	 vidékjáró	
szervezeteket	összefogó,	regionális	csoportnak,	akik	
bizonyos	 vidékjáró	projektekben	 együttműködnek,	
így	ez	hozzájárul	a	projekt	bevételéhez.	

Kiadás	

A	 vidékjáró	 program	 működtetésének	 jellemző	
kiadásai	a	következők:	

• Művészeti díjak: az előadóknak fizetett összeg; 
• Marketing kiadások: mind a vidékjáró szervezet, 

mind az egyes előadások népszerűsítése 
esetében; 

• Működési költségek: postaköltségek, 
telefonköltségek, irodaszerek, általános irodai 
költségek; 

• Munkaerő: a koordinátor fizetése – nagyobb 
irodák esetében ez teljes állású fizetést is 
jelenthet, kiegészítve egy ügyintézővel és egy 
értékesítő munkatárssal; 

• Képzés: kapacitásépítő program a szervezők 
részére;  

• Néhány iroda szintén beruházna egyéb 
felszerelésekbe, mint például hang- és 
fénytechnikai eszközök. 

MŰVÉSZETI	IRÁNYELVEK		
A	 művészeti	 irányelvek	 céljaid	 és	 célkitűzéseid	
kiterjesztéséből	 adódnak.	 Ennek	 központi	
kérdésnek	kell	lennie	az	általad	képviselt	szervezet	
számára.	 Az	 ajánlott	 turnézó	 munkák	 minősége	 a	
program	 működtetésének	 egyik	 legfontosabb	
szempontja.	 A	 művészeti	 irányelvnek	 egy	 'élő'	
dokumentumnak	 kell	 lennie,	 ellentétben	 azzal,	
amelyik	az	iroda	polcán	csücsül.	Rendeltetése,	hogy	
vezesse,	alakítsa	és	fejlessze	a	programodat.		

A	Take	Art	művészeti	irányelvei	a	
következők:	

A	 Take	 Art	 elkötelezett,	 hogy	 a	 vidéki	

közönségszervezőknek	 a	 legkvalitásosabb	
előadásokat	 ajánlja,	 amelyek	 rendelkezésre	 állnak	
egy	somerseti	turnéra.		A	munkák	széles	választékát	
fogják	 lefedni	 a	 művészi	 formáknak,	 beleértve	 a	
színházat,	a	táncot,	a	filmet,	a	zenét,	a	bábszínházat	
és	 a	 vegyes	 művészeti	 alkotásokat.	 A	 minőség,	 az	
alkalmasság,	az	elérhetőség	és	az	ár	alapján	 fogjuk	
ezeket	 kiválasztani	 és	 ajánlani	 a	
közönségszervezőknek.	 Összességében	 a	
programban	 szereplő	 társulatoknak	 a	 változatos	
kínálat	szempontjából	egyensúlyban	kell	lenniük:	a	
műsor	 egyaránt	 legyen	 élvezhető,	 emlékezetes,	
beavató,	 igényes,	 jól	 kivitelezett,	 megfizethető	 és	
szórakoztató.	 Az	 alkotások	 meghatározott	 célja	 az	
lesz,	hogy	általában	széles	körű	és	sokféle	közönség	
számára	vonzóak	legyenek.	

Számos	ezek	közül	családbarát	előadás	lesz,	a	helyi	
emberek	 szükségleteihez,	 kívánságaihoz	 és	
ízléséhez	 szabva,	 illetve	 nemzetközi,	 nemzeti,	
regionális	és	helyi	társulatok	munkáiból	válogatunk	
majd.	

Egész	 éven	 át	 bíztatjuk	 a	 művészeket	 és	 a	
társulatokat,	 hogy	 tájékoztassanak	 minket	
produkcióikról,	 amelyek	 részt	 tudnak	 venni	 egy	
közelgő	 turnén,	 hogy	 figyelembe	 vehessük	 őket	 a	
Take	Art	vidékjáró	programjának	összeállításakor.	A	
kapott	 információk	 és	 a	 fent	 leírt	 szempontok	
szerint	 február-március	 környékén	 egy	 vázlatos	
listát	 készítünk	 a	 felvett	 produkciókról,	 amelyek	
szeptember	és	június	között	meghirdethetők.			

Minden	 benyújtott	 anyag	 egyenlő	 módon	
megfontolásra	 kerül.	 Felvesszük	 a	 kapcsolatot	 a	
művészekkel	és	a	társulatokkal,	hogy	egyeztessünk	
az	 időbeosztásukról,	 technikai	 igényeikről,	 a	
célközönségükről,	 valamint	 megegyezzünk	 a	
dátumokról	 és	 a	 díjakról.	 Készítünk	 egy	 20-40	
különböző	 produkciót	 listázó	 prospektust,	 és	 ezt	
kiküldjük	minden	falubeli	szervezőnek,	aki	előzőleg	
jelezte	 felénk	 érdeklődését.	 Választásaikat	 a	
szervezők	egy	foglalási	kérelem	formájában	nyújtják	
be.	 A	 Take	 Art	 összeilleszti	 a	 dátumokat,	 és	
megszervezi	a	turnékat,	amelyeket	általában	június-
július	 környékén	 véglegesítünk,	 miután	 az	 összes	
előadó	együttes	elküldte	a	formális	szerződést.		

A	 Take	 Art	 a	 legtágabb	 értelmében	 vett	 kulturális	
sokféleséget	 támogatja:	 olyan	 előadásokat	 ajánl,	
amelyek	 az	 országszerte	 található,	 különböző	
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közösségi	 kultúrákra	 reflektálnak,	 éppúgy,	mint	 az	
Egyesült	 Királyságon	 kívüli	 kultúrákra.	 Ezek	
egyaránt	 a	 találkozás	 élményét	 nyújtják	 az	 eltérő	
kulturális	háttérrel	és	értékekkel	rendelkezőknek.		

A	Take	Artnak	az	is	célja,	hogy	az	előadók,	társulatok	
és	 szervezők	 számára	 segítséget	 nyújtson	 abban,	
hogy	 a	 vidéki	 helyszíneken	 új	 és	 kihívást	 jelentő	
művészi	 elemeket	 is	 bemutathassanak.	 Ide	
tartoznak	 a	 kortárs	 írói	 és/vagy	 előadói	 stílusokat	
megjelenítő	 munkák	 beemelése,	 valamint	 újonnan	
alakuló	 bizottságok	 bevonása	 a	 vidéki	 színterek	
programtervezési	 folyamatába.	 Tanácsokkal	 és	
támogatással	 fogjuk	 erősíteni	 a	 vidéki	
közönségszervezők	 hálózatát,	 hogy	 minél	
magabiztosabban	 tudják	 előmozdítani	 a	művészeti	
érdeklődést	 saját	 környezetükben,	 és	 új,	 szélesebb	
közönséghez	 érhessenek	 el	 a	 művészeti	
tevékenységek.	 A	 szervezőket	 arra	 fogjuk	
ösztönözni,	 hogy	 megosszák	 a	 feladatok	 terhét	 a	
munkacsapat	és	a	helyi	önkéntesek	között.	A	Take	
Art	 biztosítani	 fogja,	 hogy	 a	 megfelelő	
esélyegyenlőségi	 eljárás	 része	 legyen	 a	 program-
összeállításnak,	az	előadótevékenységnek,	az	üzleti	
tevékenységnek	és	az	irányításnak.	

HELYI	KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK	
TOBORZÁSA	

A helyi önkéntes közönségszervező elengedhetetlen a 
vidékjárás sikeréhez. Az eredményes toborzás 
kulcsfontosságú. A legalkalmasabb szervezők azokból 
válnak, akik saját, helyi kapcsolati hálóval 
rendelkeznek, sok falubeli embert ismernek, és akik 
'terjesztik a híreket'. Olyan emberekre van szükség, 
akik erősen kapcsolódnak saját közösségükhöz, és az 
emberek tisztelettel fordulnak feléjük. 

A szervező lehet egyetlen ember, aki maga végez 
minden munkát, vagy lehet egy kisebb csoport, akik 
felosztják egymás között a feladatokat. 

Lehetnek a községháza (vagy egyéb közösségi helyek) 
testületi tagjai, vagy olyanok, akik kapcsolatban állnak 
a közösség bizonyos csoportjaival, például a helyi pap 
vagy egy iskolai tanár. De lehetnek egyszerűen olyan 
egyének is, akik személyes érdekeltségükből adódóan 
akarnak élő előadásokat hozni saját, helyi 
közösségeikbe. 

A szervezők toborzása már elkezdődhet akár a helyi 
viszonyok felmérése és a konzultációs folyamat alatt. 
Talán már ekkor összeáll az elkötelezett, helyi 
személyek első névsora. Ha másképpen történik, akkor 
a toborzás legjobb módja, ha minden közösségben 
összehívunk egy találkozót figyelemfelkeltés céljából 
vagy posztereken hirdetjük meg a felhívást. Az Egyesült 
Királyságban a legtöbb faluban található 
egyházközösségi vagy templomi hírlevél és 
hirdetőtábla, ahol ezek a hirdetések elhelyezhetők. A 
helyi plébánia vezetői vagy a közösségi csoportok tagjai 
szintén elvezethetnek olyan falubeli emberekhez, 
akiket nagy valószínűséggel érdekel az önkéntes 
szervezői feladat.  
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EGYÉB	IRÁNYELVEK	
A	Take	Art	rendelkezik	számos	egyéb	irányelvvel	is,	
ezeket	igény	szerint	elérhetővé	tesszük:	

• Gyermekvédelem és biztonsági intézkedések 
(gondolva itt a sérülékeny felnőttekre is) 

• Vevőszolgálat 
• Egyenlőség 
• Környezeti fenntarthatóság 
• Egészség és biztonság 
• Nyilvános felelősség 

„Ezeknek	az	elkötelezett	személyeknek	a	toborzása	
lesz	a	kulcsa	egy	sikeres	vidékjáró	modell	

felállításának	Magyarországon	és	Romániában.	
Összehozni	embereket	egy	közös	vágy	érdekében,	
hogy	'elevenek,	élettel	teltek	és	virulók'	legyek	a	

falvaik	azáltal,	hogy	építik	önkéntes	erőforrásaikat	
és	fejlesztik	művészeti	szervező	képességeiket,	

változásteremtő	erővel	bír.	E	meghatározó	és	elszánt	
emberek	nélkül	a	vidékjárás	egyszerűen	meg	sem	

történhetne.”	

Sarah	Peterkin,	Take	Art	
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§ ÚTMUTATÓ	LÉPÉSRŐL	
LÉPÉSRE:	
• SZEREPEK	ÉS	FELELŐSSÉGEK	
• TÁRSULATOK	KIVÁLASZTÁSA	
• ÜTEMTERV	
• A	MENÜ	ELINDÍTÁSA	
• KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS	
• KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK	KÉPZÉSE	
• ELLENŐRZÉS	ÉS	ÉRTÉKELÉS	
• HOGYAN	TOVÁBB?	

Hogyan tovább? Tegyük fel, hogy hazai szinten egy 
vidékjáró iroda kialakításához és megszervezéséhez 
szükséges kutatásokat elvégezted. 

Meghatároztad a szándékaidat, céljaidat és az ehhez 
fűződő konkrét célkitűzéseket, összehoztad a 
partnereket, felkeltetted az érdeklődést, toboroztál 
helyi önkéntes közönségszervezőket és megszerezted a 
támogatást. Mi a teendő ezek mellett, mielőtt az első 
turnékat megvalósíthatod? 

Ez a fejezet bemutatja azokat a gyakorlati állomásokat, 
amelyeken a Take Art keresztülhalad a megvalósításig. 
Elsőként felvázoljuk mind a koordinátorok, mind a helyi 
közönségszervezők csoportjainak és az érintett 
társulatoknak a legfőbb felelősségeit. Ezek nem 
véglegesek, inkább áttekintő jellegűek.  

SZEREPEK	ÉS	FELELŐSSÉGEK	

A vidékjárás partnerségre épül, mégpedig a szervezet – 
amely alá az iroda tartozik –, a közönségszervező és a 
művészek között. Az együttműködésen belül a 
következőképpen oszlik meg a felelősség:  

A	Koordinátor:	

összeállít egy menüt emlékezetes, élvezhető, 
változatos és megfizethető előadásokból; anyagi 
támogatást nyújt; tanácsot és szakmai segítséget ad; 
megköti a szerződéseket, intézi a kifizetést és a 
kapcsolattartást az előadókkal. 

Az	önkéntes	szervező/csoport:		

kiválasztják azokat az eseményeket, amelyeket meg 
szeretnének hirdetni; lefoglalják a helyszínt, és 
gondoskodnak a megfelelő engedélyekről; meghirdetik 
az eseményt, jegyet árusítanak, biztosítják a helyszíni 
biztonságot, megközelíthetőséget és a közönség 
barátságos fogadtatását; irányítják az esemény 
lezajlását; kifizetik a Take Artnak a megbeszélt díjat. 

A	művész/társulat:	

az előadásokról szóló információval és hirdetési 
anyagokkal látja el a vidékjáró koordinátornak; jelzi az 
összes technikai igényét és az előadáshoz szükséges 
feltételeket; bemutatja az előadást a szerződés szerint, 
az esemény után pedig számlát küld az irodának. 

A	TÁRSULATOK	KIVÁLASZTÁSA	
Hogyan	választja	ki	a	Take	Art	azokat	a	társulatokat	
és	fellépőket,	akiket	megkeresnek	a	somerseti	vidéki	
turné	ajánlatával?		

A	 művészeti	 irányelveink	 körvonalazzák	 azokat	 a	
kívánalmakat,	 miszerint	 különböző	 művészeti	
formákhoz	 tartozó	 munkákat	 utaztatunk	 (színház,	
zene,	tánc,	költészet	stb.)	egyaránt	helyi	előadóktól,	
regionális,	nemzeti	és	nemzetközi	társulatoktól.	

A	 tág	 értelemben	 vett	 sokszínűséget	 szeretnénk	
visszatükrözni,	 ide	 értve	 például	 az	 eltérő	
kultúrákat,	 a	 nemek	 közti	 egyensúlyt,	 vagy	 a	
fogyatékossággal	foglalkozó	előadásokat.	

Mindezt	szem	előtt	tartva	a	Take	Art	arra	ösztönzi	a	
művészeket	 és	 társulatokat,	 hogy	 egész	 éven	 át	
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szolgáltassanak	 információt	 előadásaikról.	 Ezeket	
egy	helyre	összegyűjtjük	arra	az	időszakra,	amikor	a	
programot	 összeállítjuk,	 minden	 évben	 február-
március	 környékén.	 Egy	 hosszú	 listába	 foglaljuk	
azokat	 a	 munkákat,	 amelyek	 összeegyeztethetők	
művészeti	irányelveinkkel,	majd	néhány	hét	alatt	ezt	
leszűkítjük	 egy	 20-24	 utazó	 előadás	 listájára.	 Az	
alkotás	 alkalmassága,	 elérhetősége	 és	
megfizethetősége	 szintén	 kulcsfontosságú	
szempontjai	a	folyamat	e	szakaszának.	

A	 program-összeállítás	 egyensúlya	 mindennek	 a	
kulcsa.	 Rendkívül	 fontos	 olyan	 munkákat	 találni,	
amelyek	 árban	 változóak:	 egyrészt	 amelyek	 a	
díszlettel,	szereposztással,	színpadi	fényekkel	stb.	az	
előadás	estéjére	egy	másik	hellyé	tudják	alakítani	a	
falusi	 kultúrházat,	 másrészt	 egyszemélyes	
előadásokat,	 amelyek	 jóval	 kisebb	 térre	 is	
adaptálhatók	 minimális	 kellékkel	 és	
színpadtechnikával.		

Végső	 soron	 olyan	 munkákat	 keresünk,	 amelyek	
széles	körben	vonzóak	lehetnek,	és	rendelkeznek	a	
következő	 jellemvonásokkal,	 vagy	 ezek	 közül	
néhánnyal:	 élvezetes,	 lebilincselő,	 emlékezetes,	
beavató,	 igényes,	 jól	 megformált,	 megfizethető,	 új,	
kihívást	jelentő	és	szórakoztató.			

Legalább	egyszer	egy	évben	a	Take	Art	találkozik	a	
dél-nyugati	vidékjáró	irodák	koordinátoraival,	hogy	
megbeszéljük	 a	 program-összeállítást,	 és	
összevessük	 az	 előző	 évad	 fénypontjait	 és	
gyengeségeit.	Megosztjuk	 egymással	 ötleteinket	 és	
híreinket	 a	 közelgő	 előadásokról.	 Minden	
alkalommal	tervezünk	olyan	projekteket,	ahol	a	dél-
nyugati	 régió	 hét	 vidékjáró	 irodából	 álló	 hálózata	
együtt	 dolgozik,	 és	 közös	 ajánlatot	 tesz	 a	
társulatoknak	 egy	 10-15	 alkalmas	 turné	
kivitelezésére.	 Ez	 különösen	 bevált	 gyakorlat	 a	
nemzeti	 vagy	 nemzetközi	 szintű	 turnék	 esetében,	
amikor	 fontos,	hogy	a	társulatoknak	több	alkalmas	
fellépést	 tudjunk	 biztosítani,	 szem	 előtt	 tartva	 az	
esemény	 költséghatékonyságát	 mind	 a	 társulat,	
mind	az	iroda	szempontjából.	

A	vidékjárás	sikere	az	elmúlt	30	évben	beemelte	az	
ágazatot	 az	 utazó	 társulatok	 főáramának	
köztudatába.	 Ma	 már	 szokatlannak	 számít	 olyan	
társulattal	beszélni,	aki	ne	hallott	volna	a	vidékjáró	
hálózatról.	Elképzelhető,	hogy	egyesek	számára	nem	

ez	 jelenti	 az	 ideális	 közeget,	 azonban	 tudnak	 a	
létezéséről	 és	 tiszteletben	 tartják	 a	 vidékjárás	
egyedi	jellegét.	

A	 fesztiválok	 és	 bemutatók	 remek	 alkalmak	 arra,	
hogy	 újabb	 művészekkel	 és	 társulatokkal	
találkozzunk.	 Skóciában	 az	 Edinburgh	 Fringe	
Fesztivál,	 Kanadában	 a	 Contact	 East,	 úgymint	 az	
NRTF	 (Nemzeti	 Vidékjáró	 Fórum)	 által	 kétévente	
szervezett	 tárlat,	 a	 New	 Directions	 a	 Take	 Art	
számára	 a	 legfőbb	 forráshelyek	 az	 új	 utazó	
előadások	felkutatásához.	

Rendkívül	 szokatlan	 lenne,	 ha	 a	 Take	 Art	 olyan	
társulat	 által	 játszott	 előadást	 szerződtetne,	 akiket	
sohasem	 látott,	 vagy	 nem	 ajánlott	 szakmabeli	
kolléga.	 A	 számunkra	 megbízható	 emberek	
személyes	 ajánlásai	 rendkívül	 fontosak	 és	
szükségesek	a	vidékjáró	program	sikeréhez.	

ÜTEMTERV	
Amint	 a	 Take	 Art	 kiválasztotta	 a	 listáján	 szereplő	
társulatokat,	 megindul	 az	 esemény	 sikeres	
promóciójának	keresztülvitele.		

• Február-március:	a	társulatok	/művészek	
listája;	

• Február-március:	egyeztetés	a	társulatokkal	
az	előadásokról:	tartalom,	technikai	igények,	
időtartam,	célközönség,	hirdetőanyag,	
szállásigények	és	megállapodás	a	díjakról	
(minden	költséget	beleszámítva,	bármely	plusz	
költséggel	együtt,	pl.:	utazás,	áfa	stb.);	

• Február-március:	'A	társulat	információs	
lapjának'	beküldése;	

• Február-március:	a	helyi	önkéntes	szervezők	
adatbázisának	frissítése;	

• Április:	az	előadások	'menüjének'	összeállítása;	
• Április:	a	'Foglalási	kérelem'	

formanyomtatvány	megtervezése;	
• Április:	a	közönségszervezők	találkozójának	

előkészítse	és	meghívók	küldése	az	önkéntes	
szervezőknek;	

• Április-május:	a	közönségszervezők	
találkozója	a	'Menü'	elindítása	céljából;	

• Június:	az	önkéntes	szervezőktől	érkező	
'Foglalási	kérelmek'	beszedése;	

• Június-július:	a	turnék	dátumainak	
véglegesítése	a	szeptembertől	júniusig	tartó	
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turnéidőszakra;	
• Július:	a	formális	'Szervezői	megállapodások'	

kiküldése;	
• Augusztus:	a	társulatokkal	kötendő	

'Szerződések'	kiküldése;	
• Augusztus-március:	hirdetőanyagok	–	

poszterek,	szórólapok,	jegyek	–	kiosztása	az	
önkéntes	szervezőknek;	

• Szeptember-június:	az	önkéntes	szervezők	
segítése	és	tanácsokkal	való	ellátása	a	
turnéidőszak	alatt;	előadások	látogatása,	a	
társulatok	kifizetése,	a	jegypénztárbevételből	
származó	visszatérítések	eljuttatása	és	az	
értékelő	kérdőívek	kiküldése.	

A	"MENÜ"	ELINDÍTÁSA	
Az	 éves	 folyamat	 egyik	 fontos	 kulcseleme	 a	
'Közönségszervezők	Találkozójának'	megtartása	 az	
új	menüfüzet	elindítása	céljából.	A	Take	Art	esetében	
a	 menü	 általában	 áprilisra	 vagy	 május	 elejére	 áll	
indulásra	készen.		

A	 menü	 útnak	 indítása	 számos	 különböző	 módon	
történhet:	 egy	 teljes	 napon	 keresztül	 tartó	
tréningalkalmak	arról,	hogy	'hogyan	értékesítsük	az	
általunk	 szervezett	 eseményt,'	 vagy	 egy	
bemutatónap,	 amelynek	 keretében	 az	 egyes	
társulatok	 kivonatokat	 adnak	 elő	 munkáikból.	 Egy	
másik	lehetőség	egy	délutáni	non-formális	találkozó,	
ahol	átnézzük	a	kínálatot,	és	minden	előadásról	szót	
ejtünk.	 Ennek	 módja	 valójában	 attól	 függ,	 hogy	
mekkora	 létszámú	 szervezőcsapattal	 dolgozunk,	 és	
mit	szeretnénk	elérni.	

Az	önkénteses	közönségszervezők	nagyra	értékelik,	
ha	 közvetlenül	 a	 koordinátoroktól	 hallhatnak	 az	
előadásokról	és	arról,	hogy	miért	és	miként	lehetne	
meghirdetni	 az	 eseményeket	 saját	 falusi	
kultúrházaikban.	 Szeretnek	 hallani	 az	 ajánlott	
művészek	és	társulatok	háttereiről,	és	tudni	akarják,	
miről	szólnak	mindezek	a	produkciók.	

Az	 önkéntes	 szervezők	 általában	 örülnek	 neki,	 ha	
egymással	 is	 találkozhatnak,	 tippeket	 és	 ötleteket	
cserélhetnek	 a	 közönség	 egybehívásával	 és	 a	
művészeti	események	promóciójával	kapcsolatban.	
Mindezen	 túl	 nagyon	 szeretnek	 látogatást	 tenni	
egymás	 helyszínein,	 körülnézni	 más	
kultúrházakban,	 és	 megfigyelni	 a	 működésbeli	

különbségeket.	

KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS	
A	vidékjárás	egy	fantasztikus	lehetőség	a	társulatok	
számára	a	közönségépítéshez.	Nem	ritkaság,	hogy	a	
közönség	 tagjai	 egyszerűen	 a	 helyi	 szervező	
támogatása	végett	váltanak	jegyet,	vagy	azért,	hogy	
egy	 a	 lakóhelyükön	 zajló	 esemény	megvalósulását	
mozdítsák	elő.	Elképzelhető,	hogy	sohasem	hallottak	
még	az	adott	társulatról,	a	darabról,	vagy	hogy	nem	
is	tudják,	mit	fognak	látni.	

A	 falusi	 közönség	 demográfiailag	 nagyon	 széles	
körben	mozoghat.	 A	 korosztály	 és	 a	 családi	 háttér	
széles	 skálája	 megtalálható	 az	 Egyesült	 Királyság	
vidéki	 közösségeiben.	 Nem	 lehet	 azt	 feltételezni,	
hogy	ismeretlen	számukra	a	művészet.	A	vidékjárás	
egyik	 nagyon	 különleges	 és	 sajátos	 eleme,	 hogy	 a	
közösség	 saját	 tereiben	 fogadja	 az	 előadókat,	 ami	
nyílt	beszélgetésekre	ad	lehetőséget	az	előadásokat	
követően.	 Gyakori,	 hogy	 a	 közönség	 tagjai	
feliratkoznak	 a	 társulat	 hírlevelére,	 és	 a	
továbbiakban	az	együttes	lelkes	követői	lesznek.	

A	KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK	TRÉNINGJE	
A	 vidékjáró	 program	 által	 a	 helyi	 emberek	 a	
művészetek	 támogatóivá	 válnak.	 Az	 önkéntesek	
azáltal	 fejlesztik	 képességeiket	 és	 tudásukat,	 hogy	
végigcsinálják	 az	 előadások	 kiválasztásának,	 a	
helyszínek	 lefoglalásának,	 az	 esemény	 nyilvánossá	
tételének	 és	 értékesítésének	 folyamatát,	 jegyet	
árusítanak,	 elszállásolják	 a	 művészeket	 és	
gondoskodnak	a	közönségről	az	est	folyamán.				

A	 koordinátor	 tanácsadást	 és	 segítséget	 nyújt	 e	
munkafolyamatban,	 és	 összekötőként	működnek	 a	
társulat	 és	 a	 közönségszervező	 között.	 Elrendezi	 a	
kérdéses	 ügyeket	 és	 segíti	 a	 felmerülő	 problémák	
megoldását.	

Alkalmanként	 specifikus	 képzéseket	 tart	 a	
közönségszervezőknek.	 Ezek	 szólhatnak	 akár	
törvénymódosításról,	 például	 adatvédelemről,	
digitális	 üzleti	 tevékenységről,	 közösségi	
médiahasználatról	 vagy	 a	 falu	 Facebook-
csoportjának	 létrehozásáról.	 Továbbá	 indíthatunk	
képzéseket	 arról,	 hogy	miként	 lehet	 biztonságossá	
és	 befogadóvá	 tenni	 a	 helyszíneket,	 a	
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fogyatékosságot	 érő	 megkülönböztetésről	 vagy	 a	
közönségépítésről.	

Ezek	 az	 alkalmak	 hozzájárulhatnak	 az	 önkéntesek	
növekvő	 magabiztosságához,	 valamint	 olyan	
ötleteket	és	tippeket	adhatnak,	amelyek	hasznosak	a	
közönségszervezők	fejlődéséhez.	

ELLENŐRZÉS	ÉS	ÉRTÉKELÉS	
A	 Take	 Art	 azt	 kéri	 minden	 önkéntes	
közönségszervezőtől,	 hogy	 az	 összes	 előadás	 után	
töltsenek	 ki	 egy	 a	 jegypénztárra	 vonatkozó	 és	 egy	
visszajelzéseket	 tartalmazó	 kérdőívet.	 Emellett	
számszerű	adatokat	 adnak	a	közönség	 létszámáról	
és	a	 jegyeladásról,	 ami	 szintén	 jól	 jelzi	 számunkra,	
hogy	milyen	 érzésekkel	 fogadták	 az	 előadást	 és	 az	
egész	eseményt	mind	a	szervezők,	mind	a	közönség	
tagjai.		

Közönségfelméréseket	is	készítünk	adatokat	gyűjtve	
arról,	 hogy	 honnan	hallottak	 az	 előadásról,	milyen	
messzire	 utaztak,	 mi	 volt	 a	 látogatás	 motivációja,	
valamint	minőségileg	hogyan	 értékelik	 az	 előadást	
és	 van-e	 bármilyen	 hozzáfűznivalójuk	 a	
produkcióhoz.	 Személyes	 adatokat	 is	 gyűjtünk:	 a	
látogatók	 neme,	 kora,	 esetleg	 fogyatékossága,	
etnikai	 hovatartozása	 és	 irányítószáma.	 Így	 egy	
olyan	képet	kapunk,	amely	alapján	elemezni	tudjuk	
közönségünk	 profilját.	 Ez	 fontos	 ahhoz,	 hogy	 a	
jövőben	fejleszteni	tudjuk	a	szolgáltatást.		

A	 Take	 Art	 igyekszik	minden	 évben	 ellátogatni	 az	
összes	turnézó	társulatnak	legalább	egy	előadására	
és	 felkeresni	 minden	 új	 szervezőcsapatot.	 A	
koordinátor	 számára	elengedhetetlen,	hogy	élőben	
lássa	 az	 eseményt	 ahhoz,	 hogy	 informálódjon	 a	
közönségről,	a	társulatról	és	a	darab	fogadtatásáról.	
Ez	segít	tudást	és	tapasztalatot	szerezni	arról,	hogy	
mi	 tud	 jól	működni,	 és	mit	 lehetne	még	 ajánlani	 a	
jövőben	 a	 program	 lehetőségeinek	 teljes	
kiaknázásához.	

HOGYAN	TOVÁBB?	
Ha	 inspirálónak	 találtad	 ezt	 a	 kézikönyvet	 ahhoz,	
hogy	a	magad	sajátos	környezetében	egy	vidékjáró	
program	 beindításán	 gondolkozz,	 kérjük,	 vedd	 fel	
velünk	a	kapcsolatot:	

Romániában:			

Shoshin	Színházi	Egyesület,	Köllő	Csongor	és	Veres	
Kincső	 –	 shoshin.mail@gmail.com,	 vagy	 +40	 (0)	 7	
20068419.	

Magyarországon:			

Control	 Stúdió	 Egyesület,	 Pintér	 Géza	 –	
rioteproject@gmail.com,	vagy	+36	(06)	70	6585211.	
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A	VIDÉKJÁRÁS	TÖRTÉNETE		
Az első vidékjáró irodák az 1980-as években nyíltak 
Hampshire-ben, Lincolnshire-ben és Délkelet 
Walesben. Somersetben egy elhivatott egyén, aki 
szenvedélyesen szerette volna, hogy a művészetek a 
vidéki területekre is eljussanak, egy vidékjáró program 
megalapítását szem előtt tartva készített egy 
megvalósíthatósági tanulmányt, amelyhez a 
hampshire-i modellt használta kiindulópontnak. 

Az Angol Művészeti Tanács (Arts Council England, ACE) 
és a helyi, területi önkormányzati hivataltól kapott 
kezdőfinanszírozással 1987-ben Somersetben, Anglia 
délnyugati részén létrejött a Take Art. A jó ötletek 
hamar szárnyra kapnak, így az 1990-es évek 
korszellemében nagyon sok hasonló szervezet alakult 
Anglia-szerte. Jelenleg, 2018-ban a teljes számuk 25-re 
tehető. 

1993-ban hét-nyolc közép- és délnyugat-angliai 
vidékjáró szervezet csoportja közösen ülésezett. Ennek 
során felszínre került, hogy érdekeltségeik nagy 
részben megegyeznek. 

A találkozón szó esett egy nemzeti 'érdekképviseleti' 
szervezet létrehozásának értékeiről, majd 1997-ben 
megalapult a Nemzeti Vidékjáró Fórum (National Rural 
Touring Forum, NRTF). 
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„1997.	egy	meghatározó	pillanat	volt	a	vidékjárás	
mint	új	ágazat	számára.”	

Nemzeti	Vidékjáró	Fórum	

A	NEMZETI	VIDÉKJÁRÓ	FÓRUM	
(NRTF)	
Az	NRTF	(National	Rural	Touring	Forum)	egy	átfogó	
szervezet,	 amely	 a	 vidéki	 és	 közösségi	 utazó	
irodákat	 képviseli	 Angliában	 és	 Walesben.	 Egy	 a	
tagjai	 által	 vezetett,	 jótékonysági	 (non-profit)	
szervezetként	 bejegyzett,	 korlátolt	 felelősségű	
társaság.	

Az	 NRTF	 törekvése,	 hogy	 az	 Egyesült	 Királyság	
vidékjáró	 ágazatának	 és	 vidéki	 közösségeinek	
vezető	 érdekképviselője	 legyen,	 így	 ezek	 a	
közösségek	 kulturális	 központokat	 tudjanak	
kialakítani.	Céljai	közt	szerepel,	hogy	tovább	erősítse	
ezt	 a	 virágzó	 ágazatot,	 segítse	 a	 vidékjáró	 irodák	
növekedését	 és	 fejlődését,	 valamint	 több	művészt,	
szervezőt	 és	 helyszínt	 tudjon	 támogatni	 szerte	 az	
Egyesült	Királyságban.		

Az	 NRTF	 alapszabálya	 kimondja,	 hogy	 gyűlésein	
kizárólag	vidékjáró	irodák	képviselői	szavazhatnak.	
Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 az	 NRTF	 a	 'teljes	 jogú	 tagok'	
irányításával	 működik.	 A	 művészeket	 és	
társulatokat	 szintén	 arra	 ösztönzik,	 hogy	
csatlakozzanak	 az	 NRTF-hez,	 azonban	 'társult	
tagokként'.	 Vagyis	 ők	 nem	 szavazhatnak	
kulcskérdésekről.	

A	 kezdeti	 időszakban	 az	 NRTF	 hozzávetőleges	
forgalma	 évi	 6.000	 font	 volt.	 Ez	 elegendő	 volt	 egy	
szabadúszó	munkatárs	 szerződtetésére	évi	néhány	
napra,	 egy	 évenként	 megrendezett	 konferencia	
támogatására	és	bizonyos	érdekképviseleti	anyagok	
kibocsátására.			

Az	 NRTF	 ebben	 a	 kezdeti	 szakaszban	mindjárt	 20	
vidékjáró	irodát	vonzott,	akik	tagként	csatlakoztak,	
tehát	 kétségtelen,	 hogy	 a	 helyi	 vidékjáró	
infrastruktúra	 kiépülése	 Angliában,	 Walesben	 és	
Skóciában	 megelőzte	 az	 NRTF	 mint	 testület	
létrejöttét.		

Az	említett	20	eredeti	NRTF	vidékjáró	
iroda:	

• Több	mint 50%-a ezeknek az irodáknak a helyi 
önkormányzatok művészeti osztályain keresztül 
szerveződött; 

• 35%-a független, jótékonysági (vagy non-profit) 
szervezet volt; 

• A maradék 15% nagyobb művészeti 
szervezetekhez tartozott, amelyek a vidékjáráson 
kívül számottevő, egyéb feladatkörrel 
rendelkeztek.  

Szinte	 azonnal	 a	 megalapítást	 követően	 az	 NRTF	
rendkívül	 sikeresnek	 bizonyult	 az	 anyagi	
támogatásszerzésben.	 Amikor	 az	 Angol	 Művészeti	
Tanács	 (Arts	 Council	 England,	 ACE)	 egy	 új	
támogatási	 programot	 hozott	 létre,	 az	 NRTF	
pályázatot	nyújtott	be,	és	közel	500.000	fontot	nyert	
az	 1997-2000	 közötti,	 3	 éves	 periódusra,	 amelyet	
saját	 bővítésére	 és	 a	 vidékjáráshoz	 kapcsolódó	
projektek	 fejlesztésére	 fordított.	 Érdekes	 módon	
nem	 kívánt	 mind	 a	 20	 turnéiroda	 elköteleződni	 a	
közös	 munka	 mellett,	 így	 ez	 a	 projekt	 csupán	 13	
tagot	foglalt	magába.	A	rendkívüli	jelentőséggel	bíró	
munkatervet	sikeresen	kivitelezték,	és	ettől	kezdve	
az	 NRTF	 az	 ACE	 által	 rendszeresen	 támogatott	
szervezetté	vált.		

	„Azt	hiszem,	hogy	az	NRTF	sikere	az	1997-es	
projektpályázatban	részben	a	késő	90-es	években	a	
'művészetek	és	vidéki	térségek'	nemzeti	politikai	

fókuszba	helyezésének	volt	köszönhető.	Az	ACE	úgy	
tekintett	az	NRTF-re,	amelyen	keresztül	Anglia	

számos	vidéki	térségét	elérheti,	és	ezáltal	'jó	híreket'	
adhat	közre.”		

Ralph	Lister,	a	Take	Art	és	az	NRTF	fejlesztési	
igazgatója	1997-2018.	
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Az	NRTF-nek	számos	működési	
módja	létezik:	

• Képzéseket szervez, információt és hálózatépítő 
szolgáltatást nyújt a vidékjáró hálózat számára; 

• Innovatív munkát folytat, nemzetközi 
partnerségek és bizottságok megalakulását teszi 
lehetővé; 

• A végzett kutatások és az érdekképviselet nyomán 
érthetőbbé teszi a vidéki és a közösségközpontú 
turnékban rejlő értékeket. 

Jelenleg	 25	 tagja	 van	 (2018-as	 statisztika),	 ezek	
listája	 megtalálható	 az	 NRTF	 weboldalán:	
www.ruraltouring.org.	Az	oldal	egy	jó	kiindulópont	
a	leendő	irodáknak	ahhoz,	hogy	elkerüljék	egy	már	
létező	 szervezet	 megkettőzését.	 A	 hálózat	 egyik	
erőssége	abban	áll,	hogy	a	tagok	hajlandóak	egymást	
segíteni	és	megvitatni	terveiket	újabb	felekkel.	

Tevékenységeket	szervez	és	
koordinál	tagjai	nevében,	beleértve	a	
következőket:	

• Egy évenként megrendezésre kerülő konferencia: 
általában egy 2-3 napos találkozó, amely 
művészek és társulatok bemutatkozó 
előadásaiból, aktuális témákat érintő 
megbeszélésekből és vitákból, továbbá támogatók 
és politikai döntéshozók előadásaiból áll. 

• Stratégiai projektek fejlesztése: mint például a 
Vidékjáró Tánckezdeményezés (Rural Touring 
Dance Initiative, RTDI), egy 6 éves perióduson 
keresztül, 2015-2021 között tartó projekt, amely 
ösztönözni kívánja a kortárstánc nagyobb számú 
vidéki jelenlétét. 

• Kulcseseményeken való megjelenés, mint például 
az Edinburgh Fringe Fesztivál, amely a maga 
nemében a világ legnagyobb eseménye. 

• Szakmai fejlődési lehetőségek: a tagok 
támogatása és ösztöndíj felajánlása fesztiválokon 
való részvételre, valamint más művészeti szakértő 
kollégák általi továbbképzésre. 

• Kutatási projektek: jelenleg az NRTF együtt 
dolgozik a Coventry Egyetemmel a vidékjárás 
társadalmi hatásának kutatásán, amelyet az Angol 
Művészeti Tanács (Arts Council England) jelentős 
mértékben támogat. 

További	 információért	 kérjük,	 látogass	 el	 a	
www.ruraltouring.org	oldalra.	
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Az	NRTF-nek	Anglia	mellett	Skóciában	és	Walesben	
is	 van	 néhány	 tagja.	 Ezek	 a	 tagok,	 bár	 külön	
támogatási	 rendszer	 alá	 tartoznak,	 előnyösebbnek	
érzik	 egy	 nagyobb,	 az	 Egyesült	 Királyságot	 átívelő	
szervezethez	 tartozni,	 mint	 saját	 országaikban	
egyedül	működni.	Angliában	számos	földrajzi	régió	
található,	 azonban	 jelenleg	 nincs	 igény	 formális,	
területi	egységek	kialakítására.	Ehelyett	mindenki	a	
nemzeti	 szervezet	 részeként	 szeretne	 működni,	
amelynek	kritikus	tömegét	elismeri	az	ACE.	

A	2000-2010-ig	tartó	időszak	remek	évtizede	volt	a	
vidékjárásnak.	A	brit	gazdaság	növekedése	mellett	a	
nemzeti	 szintű	 művészeti	 támogatás	 mind	 a	 helyi	
önkormányzatok,	 mind	 az	 ACE	 által	 jó	 helyzetben	
volt.	 Ahhoz,	 hogy	 valaki	 megértse	 a	 vidékjárás	
történetét,	fontos	olvasmány	az	Only	Connect	(„Csak	
kapcsolódj”)	 című	 jelentés,	 amely	 2003-ban	 a	
Nemzeti	Vidékjáró	Fórum	megbízásából	készült.		

Itt	érhető	el:	www.ruraltouring.org	

A	2003-as	NRTF	felmérése	35	angol	irodát,	1	walesi	
és	 2	 skót	 tagot	 számlált	 több	 mint	 1.000	
szervezőcsapatból	 álló	 hálózattal,	 2.000	 előadást	
több	mint	150.000	nézővel,	az	éves	forgalom	pedig	
1.5	millió	font	volt.	

2011	 óta	 a	 helyi	 önkormányzatok	 támogatásának	
elapadása	 és	 a	megszorító	 intézkedések	 negatívan	
hatottak	 a	 vidékjárásra.	 Egyes	 szervezetek	
összeolvadtak	 szomszédos	 hálózatokkal,	 vagy	
méretükben	 csökkentek,	 mások	 pedig	 szomorúan	

eltűntek,	lásd	az	előző	oldalon	lévő	táblázatot.	

Az	NRTF	által	végzett	legfrissebb,	2018-as	felmérés	
szerint	 25	 angol,	 1	 walesi	 és	 2	 skót	 vidékjáró	
szervezet	 dolgozik	 1.600	 vidéki	 közösség	
hálózatával,	 2.800	 előadást	 valósítanak	 meg,	
amellyel	330.000	nézőt	érnek	el.	Az	ágazat	forgalma	
most	 4	 millió	 fontra	 tehető.	 Vagyis	 bár	 kevesebb	
szervezet	 működik,	 forgalmuk	 megnövekedett	 és	
mélyrehatóbb	munkát	végeznek.		

Angliában	 a	 lakosság	 közel	 18%-a	 él	 vidéki	
területeken.	 Az	 ACE	 (Arts	 Council	 England	 –Angol	
Művészeti	 Tanács)	 költségvetésének	 97%-a	
azonban	városi	székhelyű	művészeti	szervezetekhez	
folyik	 be.	 A	 vidékjárás	 az	 egyensúly	
helyreállításának	 irányába	 tett	 kis	 lépés	 azáltal,	
hogy	 hozzáférhetővé	 tesz	 magas	 szintű	 művészeti	
tapasztalatokat,	és	mindezt	a	közösségek	szívében,	
az	emberek	lakóhelyein	és	találkozópontjain.	
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A	 vidéki	 közösségek	 nehezen	 kategorizálhatók.	
Vannak	volt	ipari	területek,	míg	mások	még	mindig	
erősen	 függenek	 a	 mezőgazdaságtól.	 Sok	 a	
nyugdíjasok	 lakta	 település,	 más	 helyeken	 pedig	
magas	számban	élnek	alacsony	jövedelmű	családok.	
A	 legtöbb	 faluban	 található	 egy	 helyi	 kultúrház	 és	
egy	bizottság,	amely	tevékenységeket	szervez	saját	
közösségük	 számára.	 A	 legtöbb	 helyen	 van	 egy	
maroknyi	 lelkes	 önkéntes	 vagy	 egy	 szenvedélyes	
egyén,	 aki	 szeretne	 a	 falujában	 magas	 színvonalú	
művészeti	 eseményeket	 látni.	 Ők	 a	 helyi	 önkéntes	
közönségszervezők,	 akik	 a	 vidékjárás	 szívét	
alkotják.	

NRTF	IRODÁK	AZ	EGYESÜLT	
KIRÁLYSÁGBAN	2019-BEN	

 

 

 

 

	

	

	

	

	

REGIONÁLIS	HÁLÓZATOK	
Sok	 NRTF	 vidékjáró	 iroda	 területenként	
csoportosult,	 így	 az	 összeadódó	 erőforrások	 révén	
tudtak	 megerősödni	 és	 sikeres,	 közös	 projekteket	
kialakítani.	

Például	 Délnyugat-Angliában	 hét	 vidékjáró	
szervezet	 található,	 amelyek	egymás	közt	 lefedik	a	

teljes	régiót.	Ezek	a	szervezetek	a	következők:	

• Carn2Cove Cornwallban (2018/20 között Közép- 
és Dél-Devonban szintén működtet egy ideiglenes 
programot) 

• Beaford Arts Észak-Devonban 
• Take Art Somersetben 
• Artsreach Dorsetben 
• AirinG Gloucestershire-ben 
• Rural Arts Wiltshire-ben  
• Orchard Theatre Észak-Somersetben 

Ezek	 mind	 jól	 megalapozott,	 sikeres	 szervezetek,	
amelyeket	az	ACE	Nemzeti	Portfóliószervezetekként	
(National	 Portfolio	 Organisations,	 NPO),	 vagyis	
stratégiai	 partnerekként	 támogat.	 Az	 1990-es	
évektől	kezdve	együtt	dolgoznak	a	közös	program-	
és	 üzlettervezésen,	 valamint	 sajátos	 nemzeti	 és	
nemzetközi	utazó	projektek	megvalósításain.	

Minden	 évben	 tartanak	 egy	 regionális	 hálózati	
találkozót,	ahol	megosztják	egymással	ismereteiket	
lehetséges	programokról,	és	ötleteket	hoznak	közös	
projektekre.	 A	 LocoMotor	 egy	 aktuális,	 az	 ACE	
stratégiai	 alap	 által	 támogatott	 projekt,	 amelynek	
célja,	 hogy	 nemzetközi	 munkákat	 mutassanak	 be	
vidéki	közösségeknek	szerte	a	délnyugati	régióban.	

Más	 régiókban	 a	 vidékjáró	 irodák	 talán	 nem	
rendelkeznek	 teljes	 lefedettséggel	 az	 összes	
megyében,	 ám	 régiónként	 található	 legalább	 egy	
vagy	kettő.			

A	MŰVÉSZETI	TÁMOGATÁS	
ANGLIÁBNA	
A	 államigazgatás	 számos	 osztályra	 tagolódik,	
amelyek	közül	a	művészetekért	a	Kulturális,	Média-	
és	Sportosztály	(Department	for	Culture,	Media	and	
Sport	 –	 DCMS)	 felelős.	 Angliában	 a	 szokásos	 piaci	
feltételek	 elvét	 alkalmazzák,	 vagyis	 a	 DCMS	 a	
művészeti	 támogatást	egy	független	testületnek,	az	
ACE-nek	juttatja,	amely	a	szétosztást	végzi.			

Az	 ACE	 évente	 több	 mint	 600,	 különféle	 célokkal	
rendelkező	művészeti	szervezetnek	nyújt	stratégiai	
támogatást.	 Ezek	 lehetnek	 nemzetileg	 kiemelt	
szervezetek,	 mint	 például	 a	 Royal	 Shakespeare	
Company	 (évente	 60	 millió	 font)	 és	 kisebb,	 helyi	
szintű	szervezetek,	mint	a	Take	Art	(évente	160.000	
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font).	

Angliában	egy	több	mint	300	helyi	önkormányzatból	
álló	 rendszer	 működik,	 ezek	 egyrészt	 az	 államtól	
kapott	 folyósításokból,	 másrészt	 a	 helyi	 adókból	
befolyó	 jövedelemből	 finanszírozzák	működésüket.	
Számos	felelősségi	kör	tartozik	alájuk,	amelyek	egy	
része	 a	 törvény	 által	 kötelezően	 előírt	 –	 ilyen	 az	
idősekről	való	gondoskodás	–,	másik	részéről	pedig	
szabadon	 rendelkezhetnek	 (választható	 és	
választott	 mértékben	 vállalt	 felelősségek).	 A	
művészetek	 támogatása	 az	 utóbbi,	 a	 helyi	
önkormányzatok	 szabadon	 választott	 felelősségi	
körébe	tartozik.	

NEMZETI	IRÁNYELVEK		
Angliában	 a	 legfőbb	 művészeti	 támogató	 az	 ACE	
(Arts	 Council	 England	 –	 Angol	 Művészeti	 Tanács),	
egy	 londoni	 székhelyű	 független	 szervezet,	
amelynek	kihelyezett	irodái	vannak	Észak-,	Közép-,	
Délkelet-	 és	 Délnyugat-Angliában.	 Az	 állam	
finanszírozza	 a	 DCMS	 (Department	 for	 Culture,	
Media	 and	 Sport),	 a	 Kulturális,	 Média-	 és	
Sportosztályon	 keresztül,	 és	 a	 Nemzeti	 Lottózási	
rendszerből	 a	 művészeteknek	 juttatott	 pénz	 is	 itt	
kerül	szétosztásra.	

Az	ACE	 számos	 kiadványt	 és	 beszámolót	 készített,	
amely	 fontos	 a	 vidékjárás	 szempontjából,	 ilyen	
például:	

• Az Angol Művészeti Tanács és Anglia vidéken élő 
közösségei – 2014-es helyzetjelentés, (ACE and 
communities living in rural England – a position 
statement 2014); 

• A vidék evidenciáinak	és	adatainak	szemléje	
2015,	(Rural	Evidence	&	Data	Review	2015);	

• Vidéki	narratíva	2018-2022,	(Rural	Narrative	
2018-2022).	

Minden	dokumentum	megtalálható	ezen	az	oldalon:	
www.artscouncil.org.uk	

Az	ACE	2018-ban	frissíti	a	„A	vidék	evidenciáinak	és	
adatainak	szemléjét”,	amely	folyamat	részét	képezi	a	
következő	 10	 éves,	 2020-2030	 közötti	 stratégia	
kidolgozásának.	 Ennek	 alapján	 létrejött	 a	
tanácsadói,	Vidéki	Érdekképviseleti	Csoport	 (Rural	
Stakeholder	Group),	 amely	évente	kétszer	ülésezik	
azzal	a	 céllal,	hogy	művészeti	és	vidéki	 területeket	

érintő	 kérdésekről	 tárgyaljanak	 (egy	 szélesebb	
kulturális	és	vidéki	kontextusban).		

Az	 ACE	 megbízásából	 készült	 egy	 nemzeti	 szintű	
művészeti	 és	 vidéki	 területi	 jelentés	 2005-ben,	
François	Matarasso	szociológus	és	művészetkutató	
által.		A	dokumentum	már	nem	tölthető	le,	azonban	
jól	mutatja,	hogy	a	'művészet	a	vidéki	területeteken'	
témakör	 már	 több	 mint	 egy	 évtizede	 a	 politikai	
döntéshozatal	napirendjén	van.	

Talán	 nem	meglepő,	 hogy	 az	 olyan	 országok,	mint	
Svédország	 és	 Norvégia,	 amelyek	 erős	
szociáldemokrata	 elvekkel	 rendelkeznek,	 sokat	
fektetnek	 abba,	 hogy	 a	 vidéki	 közösségek	 számára	
elérhetővé	 váljon	 a	művészet.	 A	 posztindusztriális	
időszakot	 élő	 Angliában	 hosszú	 időbe	 telt,	 míg	
sikerült	 ráirányítani	 a	 döntéshozók	 figyelmét	 a	
vidéki	 közösségek	 kulturális	 szükségletére,	 hogy	
elősegítsék	 számukra	 a	 kultúra	 hozzáférhetőségét.	
Az	 olyan	 érdekcsoportok,	 mint	 az	 NRTF	
képviseletének	 jelentős	 szerepe	 volt	 ennek	 az	
elérésében.	

ANGLIÁN	KÍVÜL	

SKÓCIA	

Számos	 vidékjáró	 szervezet	 található	 Skóciában.	
Néhányuk	hasonló	módon	működik,	mint	 az	 angol	
vidékjáró	irodák,	a	Touring	Network	
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(Utazó	 Hálózat)	 azonban	 eltérő:	
www.thetouringnetwork.com.	 Ez	 egy	 olyan	
szervezet,	 amely	 a	 jellemző,	 önkéntes	 helyi	
szervezők	 mellett	 kisebb	 vidéki	 művészeti	
helyszínekkel	 dolgozik	 együtt.	 Egy	 weboldalt	 is	
kifejlesztettek,	 amelynek	 célja,	 hogy	 kapcsolatot	
teremtsen	a	szervezők,	a	művészek	és	a	 társulatok	
között.			

WALES	

Walesben	 a	 vidékjárás	 struktúrája	 eltérő,	
közvetlenül	a	Walesi	Művészeti	Tanács	(Arts	Council	
Wales	 –	 ACW),	 az	 ACE	 walesi	 megfelelőjének	
hatáskörébe	 tartozik.	 Nagyszabású	 programot	
működtet,	 és	 nagymértékben	 támaszkodik	 a	
közvetítő	szervezőknek	és	társulatoknak	fenntartott	
weboldalra:	www.nightout.org.uk.	

SVÉDORSZÁG	

Svédországban	 a	 Riksteatern	 hatalmas	 vidékjáró	
hálózattal	 rendelkezik	 60.000	 önkéntessel,	 akik	
vidéki	 területeken	 szerveznek	 eseményeket:	
www.riksteatern.se.	 A	 svéd	 állam	 bőséges	
támogatását	 élvezik,	 és	 évente	 számos	 produkciót	
hoznak	 létre	 Stockholmban,	 egy	 „színházkészítő	
gyárban”,	 amelyeket	 aztán	 változó	 nagyságrendű	
turnékon	mutatnak	be.	Összeköttetésben	állnak	sok	

területi	 Riksteatern	 irodával	 is,	 mint	 például	 a	
Riksteatern	 Värmland:	
www.varmland.riksteatern.se,	 amely	 hasonló	
néhány	angol	vidékjáró	irodához.	

NORVÉGIA	

Norvégiában	 nemzeti	 szinten	 működik	 a	 „Culture	
Rucksack”	 (Kulturális	 Hátizsák):	
www.creativitycultureeducation.org,	 amely	
országszerte	 visz	 előadásokat	 iskolai	 környezetbe,	
és	 jelentős	 állami	 finanszírozásban	 részesül.	
Norvégia	nagy	része	vidéki	területként	határozható	
meg,	 így	 a	 programban	 területi	 irodák	 is	
együttműködnek,	mint	például	a	Sogn	og	Fjordane:	
www.skulesekken.no.	

ÉSZTORSZÁG,	OLASZORSZÁG,	
LITVÁNIA	és	ROMÁNIA	

2018	júliusában	egy	európai	partnerekből	–	Anglia,	
Észtország,	 Olaszország,	 Litvánia	 és	 újabban	
Romániában	 –	 álló	 konzorcium	 sikeres	 Kreatív	
Európa	 Kooperációs	 Projektet	 adott	 be	 SPARSE	
elnevezéssel.	 A	 projekt	 teljes	 címe	 Supporting	 &	
Promoting	 Arts	 in	 Rural	 Settlements	 of	 Europe	 –	 A	
művészetek	 támogatása	 és	 promóciója	 európai	
vidéki	településeken.	
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A	 projekt	 a	 vidékjárást	 kívánja	 előmozdítani	 a	
partnerországokban,	 például	 azzal,	 hogy	
professzionális	 előadó-művészeti	 társulatok	 és	
művészek	 előadásait	 vidéki	 területekre,	 a	 helyi	
közösségi	házak	közönségei	elé	viszi.	Elősegíti	annak	
a	 problémának	 a	 szem	 előtt	 tartását,	 miszerint	 a	
vidéken	 élő	 közösségek	 többsége	 nem	 jut	 a	
városiakéval	 egyenlő	 lehetőségekhez,	 hogy	 magas	
színvonalú	 művészettel	 találkozhasson.	 Egy	
kapacitásbővítő	 programmal	 indítva	 a	 SPARSE	
minden	 partnerországában	 hálózatokat	 alakít	 ki,	
amelyek	 középpontjába	 a	 közönségépítést	 helyezi,	
valamint	 a	 művészet	 hozzáférhetőségét	 a	 vidéki	
közösségek	számára.		

A	négy	év	alatt	kezdő	vidékjáró	hálózatokat	építünk	
ki	 és	 tesztelünk	 Észtországban,	 Olaszországban,	
Litvániában	és	Romániában.	Az	angol	modellt	nem	
tekintjük	 követendő	 ‘szakértői	 modellnek’,	 sokkal	
inkább	 példaként	 szolgál	 arra,	 hogy	 miként	
működhet	a	vidékjárás.	Azt	reméljük,	hogy	minden	
partner	 saját	 egyéni	 körülményeihez	 képest	 fogja	
tudni	testre	szabni,	igazítani	az	adott	modellt.		

A	projekt	ideje	alatt	bevezetünk	egy	új	szervezetet,	
az	 Európai	 Vidékjáró	 Hálózatot	 (European	 Rural	
Touring	 Network),	 hogy	 érdekképviseletet	 és	
profilfejlesztő	 lehetőségeket	 biztosítson	 ennek	 a	
szükséges,	 mégis	 alulreprezentált	 tevékenységi	
területnek.		

A	SPARSE	jelenleg	egy	kezdeti	időszakban	jár,	2019	
márciusában	 tervezzük	 elindítani	 a	 weboldalát.	 A	
Facebookon	a	www.facebook.com/SPARSEU	címen	
látható.	

„Egy	vidékjáró	iroda	olyan,	mint	egy	
művészeti	központ,	ahol	önkéntesek	

szászai	tevékenykednek	egyszerre	több	
helyen,	számos	közösséget	kiszolgálva.”	

Vidékjáró	Szervezet	(Rural	Touring	Organisation),	
UK	

 


