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Beszámoló 

 
A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult program 

részletes leírása, eredményessége, szakmai hatása: 

 
A Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó 2016-ban immár negyedik 

alkalommal került megrendezésre, folytatva az előző években megalapozott határokon 

átívelő színházi együttműködést. Az eddigi rendezvénysorozatok sikerei után idén is 

egy hasonlóan színvonalas és produktív fesztivál megszervezése volt az elsődleges cél. 

 

A rendezvényen a visegrádi országok négy neves teátruma, a lengyel Jan Kochanowski 

Popular Színház, a cseh Zlín Színház, a szlovák Kassai Állami Színház, valamint a 

magyar Váci Dunakanyar Színház előadásait tekinthette meg a közönség, továbbá a 

tavalyihoz hasonlóan idén is partnerként csatlakozott az ukrajnai Lviv Academic 

Voskresinnia Színház egy újabb különlegességgel, a Sirály című Csehov-darab 

nagyszabású utcaszínházi feldolgozásával. 

Idén a Váci Dunakanyar Színház két saját előadása szerepelt a műsoron, az egyik egy 

ősbemutató, Pozsgai Zsolt: A királytalálkozó című drámája, melyet a fesztivál nyitó 

gáláján láthatott a nagyérdemű, a másik pedig Olt Tamás: Megadom magam című 

előadása, mely a 2016. áprilisi bemutató óta folyamatosan óriási érdeklődésnek örvend. 

 

A saját előadások mellett immár hagyományos módon, egy kéthetes workshopon is részt 

vettek a társulatok tagjai. Az együtt eltöltött két hét lehetőséget biztosított a 

művészeknek és színházi dolgozóknak a tapasztalat- és eszmecserére, az egymástól való 

tanulásra, szakmai fejlődésre. Ennek során Yaroslav Fedoryshyn rendezésében egy 

nyelvi korlátokat leküzdő ill. kihasználó, mozgásszínházi elemeket és kifejező hang- és 

fénytechnikai megoldásokat alkalmazó közös előadás született meg, melynek témája az 

1956-os forradalom és szabadságharc volt. A darab a fesztivál záró gálájának 

előadásaként került bemutatásra. 

 

 

 



 

 

Az idei V4 Fesztiválon két innovatív programmal is készültünk a közönség számára. Az 

egyik a KineDok, mely egy teljesen új típusú nemzetközi közösség, egy egyedi filmklub 

és alternatív filmterjesztői platform, melynek köszönhetően látogatóink a fesztivál 

minden napján ingyenesen tekinthettek meg egy-egy gondolatébresztő kelet- és közép-

európai dokumentumfilmet. Olyan közösségi élmény megteremtése volt a cél, amely 

kilép a filmszínházak hagyományos falai közül azáltal, hogy kapcsolatot teremt a kreatív 

dokumentumfilmek készítői és nézői között. 

 

Másik újdonságunk a Duna-parti piknik, melynek célja az volt, hogy a fesztiválközönség 

ráhangolódhasson az esti koncertekre. 

Július 2-án, szombaton és július 3-án, vasárnap piknikkel vártuk a kikapcsolódásra 

vágyókat a Duna-parton, ahol hangulatos helyet teremtettünk az esti koncertre való 

hangolódáshoz vagy családi összejövetelhez. Ételkóstolóval készültünk és hűsítő 

italokkal kínáltuk vendégeinket a forró nyári délutánon. Ezen a két napon 11 órától 16 

óráig ingyenes belépést biztosítottunk a fesztivál területére. 

 

Az idei évben a V4 országokon kívül tehát ismét bevontuk Ukrajnát is a színházi 

együttműködésbe, ingyenes programjainkkal, a KineDok filmvetítéssel és a Duna-parti 

piknikkel tovább bővítettük a programkínálatot, és a legrangosabb hazai zenei előadókat 

hívtuk meg Vácra. 

A színházi előadásoknak és a filmvetítésnek a Váci Dunakanyar Színház biztosított 

helyet, míg az ezeket követő esti koncertek a tavalyihoz hasonlóan a váci Duna-parton 

kerültek megrendezésre. 

 



 

 

A megvalósult program technikai adatai (helye, ideje, látogatói és 

közreműködői létszáma): 

Június 28-án, kedden este hat órakor hivatalosan kezdetét vette a negyedik Visegrádi 

Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó a Váci Dunakanyar Színházban. 

A díszelőadás előtt tartott sajtótájékoztatón részt vett Harrach Péter frakcióvezető 

úr, Íjgyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár, Fördős 

Attila Vác város polgármestere és Pozsgai Zsolt magyar drámaíró, színházi és 

filmrendező, forgatókönyvíró. 

A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott, illetve bemutatta a fesztivál programjait 

Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója és a V4 Fesztivál és 

Színházi Találkozó főszervezője. 

 

 

 

 

  



 

 

A beszédeket követően kezdetét vette a megnyitó előadás, ahol Pozsgai Zsolt: A 

királytalálkozó című drámájának ősbemutatóját tekinthette meg a közönség, a Váci 

Dunakanyar Színház előadásában. 

A nyitógálán 293 látogató, 43 közreműködő (színész és szervező) vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

Június 29-én este hat órai kezdettel a szlovákiai Kassai Állami Színház Eric-Emmanuel 

Schmitt: A szabadgondolkodó című darabja folytatta az előadások sorát. 
 

A Váci Dunakanyar Színházban ezen a napon 184 néző és 42 közreműködő volt jelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Június 30-án este hat órakor Jan Amos Komensky: A Világ útvesztője és a szív 

paradicsoma című előadása következett, a cseh Zlín Színház előadásában. 
86 néző és 47 közreműködő volt jelen a színházban a nap folyamán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Szintén ezen az estén, 22 órai kezdettel az ukrán Lviv Academic Voskresinnia Színház 

különleges utcaszínházi előadását tekinthették meg az érdeklődők. Az előadás a Duna-

parton került megrendezésre, a belépés pedig ingyenes volt. Kb. 410-en tekintették meg 

az igazán látványos produkciót. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Július 1-jén este hat órakor a lengyel Jan Kochanowski Színház mutatta be előadását. 

Yasmina Reza: Az öldöklés istene című tragikomédiája került a színpadra, mely 235 

nézővel és 36 fő közreműködővel zajlott. 

 

  



 

 

Ezen a napon a koncertek sorozata is megkezdődött a Duna-parton: a váci kötődésű 

Revue nyitotta az estét, majd az igazán sokszínű Irie Maffia, főzenekarként pedig a 

fiatalok körében igen népszerű Halott Pénz lépett fel. A Duna-parton 2657 néző, s 67 

közreműködő volt ezen a napon. 

 

 

 

  



 

 

Július 2-án este hat órakor a Váci Dunakanyar Színház előadása következett. Az Olt 

Tamás: Megadom magam című nagysikerű „zenés láss ezer csodát” 297 néző látogatta. 

41 közreműködő dolgozott a színházban ezen a napon. 

 

  



 

 

Mindeközben a koncertsorozat is folytatódott a Duna-parton a Kiscsillag zenekar 

fellépésével, az est fénypontja pedig a váci közönség elmaradhatatlan kedvence, a 

Quimby zenekar előadása volt. 

61 közreműködő segítségével, 2866 látogatóval zárult az este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A fesztivál záró gálája július 3-án este hat órakor került megrendezésre, itt került 

bemutatásra a kéthetes szakmai workshopon formába öntött nemzetközi előadás, az 

1956. A 40 közreműködővel megvalósuló darab 186 néző előtt debütált. 

 

 



 

 

A Duna-parton a Jazztelen és a Kowalsky meg a Vega fellépését a fesztivál fő 

attrakciója, a Tankcsapda koncertje követte, mely a legnagyobb tömeget, 3052 nézőt 

vonzott. 62-en működtek közre az est létrejöttében. 

 

 

  



 

 

 

A workshopról bővebben 

 
A V4 Fesztivál és Színházi találkozó elsődleges célja Magyarország, Lengyelország, 

Csehország és Szlovákia kulturális eszmecseréje, az egymástól tanulás és a kulturális 

barátság feltámasztása, annak megerősítése. Idén az előző évi hagyományokat folytatva 

Ukrajna is aktív tagja volt együttműködésnek. 

A fesztiválra érkező magyar, lengyel, cseh és szlovák színészek közül néhányan egy 

workshopon is részt vettek, mely lehetőséget biztosított a művészeknek és színházi 

dolgozóknak a tapasztalat- és eszmecserére, az egymástól való tanulásra, szakmai 

fejlődésre. Terveink szerint a workshop nemzetközi résztvevőinek sora a következő 

évtől ukrán színészekkel is bővül majd. 

 

A fesztivál ideje alatt zajló munka célja az volt, hogy a szűkös idői keret és a nyelvi 

korlátokat ellenére vagy éppen azt kihasználva egy mozgásszínházi elemeket és kifejező 

hang- és fénytechnikai megoldásokat alkalmazó közös előadás szülessen. 

A színházi műhelymunka irányítására és az előadás rendezésére a Váci Dunakanyar 

Színház igazgatója Yaroslav és Alla Fedoryshyn ukrán színész/rendező házaspárt kérte 

fel. Ők állították színpadra 2015-ben Vácon a különleges látványvilágú, többszörösen 

díjnyertes, több nemzetközi fesztiválmeghívással rendelkező Yvonne, burgundi 

hercegnőt. Emellett az általuk vezetett Voskresinnia Színház a V4 Fesztiválnak is 

visszatérő előadója. a tavalyi nagy sikerű Cseresznyéskert című utcaszínházi előadás 

után újabb felejthetetlen élménnyel ajándékozták meg a Duna-parton összegyűlt 

nézőket. A vezetőség korábbi tapasztalatai alapján teljes mértékben bízott a felkért 

rendezők szakmai felkészültségében, és úgy gondolta, hogy a meghívott színészeknek 

is izgalmas kihívást jelent majd a közös munka lehetősége. 

Nyolc színész, - három lengyel, egy cseh, egy szlovák, és három magyar, - vett részt a 

közel két hétig tartó workshopon. A magyar színészházaspárt két gyermeke is elkísérte 

a fesztiválra, akik fegyelmezettségüknek és tehetségüknek köszönhetően az előadásban 

komoly szerepet kaptak.  

A darab témája a közép és kelet-európai nemzeteket egyaránt érintő 1956-os forradalom, 

melynek idén ünnepeljük 60-adik évfordulóját. Az előadás nem szorítkozott az említett 

országokban kialakult helyzet pénzügyi vagy politikai hátterének tényszerű 

bemutatására. Sokkal inkább az emberi szabadság egyetemes filozófiáját igyekezett 

megjeleníteni, azt vette górcső alá, hogy a forradalmat hogyan, hányféleképpen élik meg 

az emberek, és milyen hatást gyakorol életükre. 

A forradalom egy ismeretlen, félelmetes változás, mely egyszerre zajlik az egyénen 

belül és kívül. Valami olyan történik, ami után az élet nem haladhat tovább ugyanabban 



 

 

a mederben. Minden az ellenkezőjére változik, eltűnnek a korábbi szabályok, gátak. 

Sikerülhet-e elérni az áhított pozitív változást, vagy a szabadság iránti vágy 

kiszolgáltatottá, befolyásolhatóvá tesz? Ilyen és ehhez hasonló kérdések vetődtek fel, 

mikor elkezdődött a közös munka a forradalomról való beszélgetéssel. Ukrajnában ez a 

jelenleg is zajló harcok miatta mindennapi valóság részét képezi, így Yaroslav és Alla 

személyes tapasztalataikkal tudták kiegészíteni a résztvevőknek a témára adott 

asszociációit. 

A kezdő beszélgetést egy mozgásos tréning követte, ráhangolódás egymás fizikai 

közelségére, mely megalapozza a közös munkát. Az alkalmazott gyakorlatok 

elősegítették a test és lélek harmóniájának kialakulását, az energiák felszabadulását, és 

az érzelmek kifejezését és minél hatékonyabb átadását. A gyakorlatok nagy része olyan 

jól sikerült, hogy később az előadásban is helyet kapott. 

A workshop második hetében már az előadás próbái zajlottak. Az előadás a jelenetek 

vázának megalkotása után sokat formálódott. A rendező páros ugyan felkészülten 

érkezett, mégis teret engedett a színészek improvizációinak, melyek még inkább élettel 

telivé tették az eredeti koncepciót. 

Az 50 perces előadás etűdök sorából épült fel, melyek az önkényuralom és az 

átlagember konfliktusokkal terhelt, mégis összefonódó sorsát mutatták be.  56-os archív 

képsorok vetítésével indult, a színészek mint hétköznapi emberek jelentek meg, majd 

tűntek el a színről. A vetítővászonként is funkcionáló nagy méretű matrac ledöntésével 

kezdetét vette a forradalom. Az iskolapadból éppen hogy csak kikerült fiatalok 

félelemmel vegyes örömmel készülnek a nagybetűs életre. Fokozatosan kezdik 

megtapasztalni, hogy milyen terheket ró rájuk a felnőtt lét, megfertőződik 

gondtalanságuk. Elfojtott vágyaik, érzéseik robbanásra készek. A következő mozgásos 

etűdben a szereplők párokban mint „vakok” követik egymás mozgását, majd egyikük 

bábként irányítja és gyűjti őket össze, el akarja érni, hogy az akarata szerint 

cselekedjenek. Ekkor a szereplők különféle reakciókat mutatnak, van, aki behódol, van, 

aki buzgóságával akar  kitűnni, ki nehezen ki könnyebben tesz eleget a parancsnak, 

esetleg a végsőkig való ellenszegülést választja. Közben a diktátor kicsinyességét, 

figyeleméhségét, esendőségét, a tömegnek való furcsa kiszolgáltatottságát is 

megfigyelhetjük. Újabb hétköznapi, idilli jelenet következik, boldog és boldogtalan 

szerelmesek tűnnek fel, akiknek az életét felforgatja a hirtelen jött, félelmetes változás, 

a forradalom kitörése.   

Az etűdök közé ékelve megjelennek a gyerekek, az új generáció képviselői is, mint 

narrátorok, akik külön szálon haladva fejtik fel a számukra ismeretlen és érthetetlen 

eseményeket. Számukra egyre veszélyesebbé válik a felnőttek vérre menő játéka. A záró 

jelenetben az utcai összecsapások közepén találják magukat. Édesanyjuk megpróbálja 

őket megvédelmezni, de – ahogy sokan mások – ő is lövést kap, és összeesik. A 



 

 

korábban hétköznapi, majd idilli helyszín, az utca itt már a tragikus veszteségek 

tablójává válik.  Az előadás keretes szerkezettel zárul, újra ledől a matrac, a történelem 

ismétlődésére figyelmeztetve, és az addig látottak újragondolására ösztönözve a 

nézőket. 

 

A négy ország színészeinek előadása az eddigi hagyományokhoz híven idén sem 

igényelt feliratozást, hiszen nyelvtől függetlenül érthető, univerzális mondanivalóval 

rendelkező előadás született. A rendező által képviselt formanyelvben fontos szerepet 

játszik a titokzatosság, mely megteremti az előadás varázsát. Az előadás szimbólumait 

a néző fejti meg és tölti ki fantáziájával. A mozgásszínházi és prózai részeket videó 

bejátszások és expresszív zenék tovább erősítették. A díszlet és a kellékek is az 

előadásban megjelenő érzelmeket voltak hivatottak aláhúzni. Csak néhány jellegzetes 

jelkép – például a magyar zászló címerrel és anélkül – jelent meg, a díszlet és kellékek 

nagy része (200 literes fémhordók piros-fehér-zöld színekben, újságpapír köteg, fekete 

ernyők, egy hatalmas matrac, piros-fehér-zöld textil, fekete aktatáskák sokrétű, 

többjelentésű alkalmazása a nézőt további gondolkodásra, képzettársításokra ösztönzi. 

A fesztivál ünnepélyes záró gálája és egyben a kéthetes szakmai workshopon született 

nemzetközi előadás bemutatója július 3-án este hat órakor nagy sikerrel zajlott, méltó 

lezárását jelentve a 2016-os V4 Fesztivál és Színházi Találkozó színházi programjának. 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Média megjelenések 

 

A 2016-os V4 Fesztivál és Színházi Találkozó számos televíziós, rádiós, nyomtatott és 

online sajtóban is megjelent. Az esemény népszerűsítését szolgáló, 20 másodperces 

beharangozó reklámfilm összesen 25 alkalommal került az M1 („Balatoni nyár”) és a 

Duna Televízió főműsorára. A TV2 Mokka című műsorában nyereményjáték 

népszerűsítette az eseményt. A következő rádiókban interjú, ajánló, 20 másodperces 

hirdetés hangzott el a fesztivállal kapcsolatban: Petőfi rádió, Kossuth rádió, Music FM. 

Számos online híroldal és kulturális weboldal mellett a Váci Dunakanyar Színház 

hivatalos Facebook oldala is a fesztiválról szólt egész júniusban. Ennek a modern 

platformnak a hatékonyságát jelzi a 220 új oldalkedvelés, s a közel 200.000 főt elérő 

látogatottság ebben az időszakban. Youtube csatornán a fellépőkkel készült 

vírusvideókat közvetítettünk. A V4 Fesztivál saját oldalán (www.v4fest.eu) minden 

érdeklődő megtalálhatta a szükséges, naprakész információkat a helyszínekkel, 

fellépőkkel, előadásokkal, időpontokkal, jegyárakkal kapcsolatban. A klasszikus offline 

nyomtatott sajtó is nagy szerepet kapott a rendezvény népszerűsítésében. Részletes 

programfüzet, plakátok, szórólapok nyomtatása mellett a PestiEst és a Duna-Part 

programajánló, Dunakanyar régió, FUNZINE lapokban is több alkalommal jelent meg 

hirdetés, beharangozó a fesztivált megelőző hetekben. Szoros együttműködést 

alakítottunk ki a port.hu és az est.hu online programajánló oldalakkal, ahol kiemelt 

ajánlók, PR cikkek, promóciós játékok, banner megjelenések növelték a rendezvény 

népszerűségét. A megjelent reklámok mellett a Google keresések találati listáján a „V4” 

keresőszó beütésére a fesztivált a Google magától másodikként ajánlotta fel. 


