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Szakmai feladatellátás 

Intézményünk szakmai feladatait az alapító okiratban, az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben, Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött fenntartói megállapodásban és a magyar 
állammal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak, valamint Győr Megyei Jogú Város 
2014. évi költségvetési rendelete állapította meg. 

A 2014. évben teljesített feladatok alaptevékenységbe tartozó szakmai feladatok voltak. 
Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

Szakmai munkánk kiemelt szempontja a - 2012. óta évente elnyert - nemzeti minősítés 
megőrzése. A „Nemzeti Minősítésű Táncművészeti Szervezet” kitüntető címet a hazai balett 
társulatok közül egyedül a Győri Balett viseli vidéki együttesként. Az évenkénti minősítéssel 
szigorú szakmai minőségi követelmények és teljesítménymutatók járnak, amelyeknek minden 
évben meg kell felelnünk. 

 

Az év során létrehozott új balett-produkciók bemutatása: 

2014-ben bemutatott új produkcióink:  A VASKAKAS,  

BOLERO, CARMINA BURANA, 

                    GAME, IMPACT 

 
„A VASKAKAS” címmel Velekei László készített koreográfiát a gyermek- és ifjúsági 
korosztály számára, amelyet 2014. május 14-én mutattunk be a győri Bartók Béla Megyei 
Művelődési Központban. A Győri Balett táncjátéka a történelmi események láncolatába 
Bajusz Ferkó életét és szerelméért folytatott küzdelmét fűzi bele. Győr város felszabadulása 
és az individuum boldogulása egy dolgon múlik: megszólal-e a Vaskakas.  
A 2014. május 14-ei premiert még abban a hónapban 2 előadás követett, majd 2014 
novemberében és decemberében további 8 székhelyi előadást tartottunk. A 11 székhelyi 
előadásunkat 4778 néző látta. Továbbá 2015 februárjában 3 alkalommal felléptünk a 
tatabányai Jászai Mari Színház, Népház színpadán is ahol 783 kisgyerek tekintette meg a 
darabot. 
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A fennállásának 35. évét ünneplő társulat GENERÁCIÓK elnevezésű estben mutatta be 
2014. évi premierdarabjait: Lukács András BOLERO és Vámos György CARMINA 
BURANA című koreográfiáját. A két darabot bemutató estünkkel székhelyünkön kívül a 
budapesti Művészetek Palotájában is sikerrel szerepeltünk. 

Bolero: Lukács András a hazai fiatal koreográfus generáció egyik megkerülhetetlen alakja. 
Lukács András darabjaira a geometriai megszerkesztettség jellemző. Ravel repetitív zenéjére 
eljárt danse macabre-ben egy hadsereg egységessége jelenik meg. A sok táncost mozgató, 
térforma váltakozásokra épülő előadás látványának megtervezése is Lukács András nevéhez 
fűződik, fontos szerepet kap a fény és a jelmez, díszletet nem használ. Darabja 
megszerkesztett, letisztult, érzékeny. Jelmeztervezője Herwerth Mónika divattervező, 
tanulmányait a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Textiltervező szakán végezte. 

Carmina Burana: A Carmina Burana a zenetörténet fiatal klasszikusa. Egyszerűségében 
briliáns, ritmusában erőteljes, lenyűgöző, tematikájában örökifjú, és szárnyakat ad a 
képzeletnek – alig van még egy olyan zeneműve a 20. századnak, mely a nyomába léphetne. 

Vámos György hangsúlyozottan egyszerű rendezéssel közvetíti ezt a szuggesztív erőt. A 
színpadkép a természet egyszerű megjelenítése. E háttér elé, pusztán a tánc erejével vetíti ki 
Vámos a tiszta szerelem szikrázó himnuszát.   

A 7.  Bécsi Nemzetközi Balett- és Kortárstánc Versenyre készített IMPACT című alkotásával 
– amelyet a Győri Balett művészei mutattak be - Velekei László elnyerte Vladimir Malakhov 
világhírű balett táncos vezette zsűri „Kiemelkedő koreográfiáért” különdíját, és meghívást 
kapott a produkció a Berlinben megrendezett TAGLIONI European Ballet díjátadó 
gálaműsorában való fellépésre – szintén Malakhov meghívására. 

Kísérleti darabként a X. Magyar Táncfesztiválon mutattuk be Katona Zoltán GAME című 
koreográfiáját, mely az emberek gyerekkori érzelmi világát dolgozta fel.  

 

Az új balett művek létrehozása mellett kiemelt feladata intézményünknek a MAGYAR 
TÁNCFESZTIVÁL megrendezése, amely a magyar hivatásos táncegyüttesek legnagyobb 
országos seregszemléje. A rangos szakmai esemény nemcsak a város és az ország, de 
határoktól függetlenül a régió rangos művészeti eseménysorozata, amely egy héten át a táncra 
és a társművészetekre irányítja a figyelmet, Győr város életében jelentős turisztikai vonzerőt 
és kulturális értéket képvisel.  

2014. június 16-22. között Győr Megyei Jogú Város támogatásával megvalósított a X. 
jubileumi Magyar Táncfesztivál sikeres megrendezéséről adhatunk számot, szakmai-
művészeti és gazdasági tekintetben. Lendületes új arculattal, új helyszínekkel és kibővített 
programsorozattal sikerült bizonyítani, hogy a rendezvénysorozatnak helye van a magyar 
kulturális palettán, a város, a régió kulturális-turisztikai kínálatában és a táncot szerető 
közönségnél.  
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A X. Magyar Táncfesztivál számait tekintve az eddigi legsikeresebbnek mondható:  

- két színházteremben és a szabadtéri fizetős helyszíneken 3900 fő vásárolt jegyet;  
- a szabadtéren 7 nap összesen 8000 néző volt; tehát közel 12.000 látogatója volt a 
Táncfesztiválnak.  
- 31 profi vendégtársulat és 10 különböző műfajú együttes lépett fel 5 helyszínen. 
Az eddigi táncfesztiválok tapasztalatai, az új szakmai kihívások és a közönség igényeinek 
szem előtt tartásával jelen beszámolót megelőző napon megkezdődött a XI. MAGYAR 
TÁNCFESZTIVÁL. 

A Győri Balett megbecsülését, közéleti szerepvállalását és munkájának elismerését is jelzi, 
hogy 2014. évben (is) számos rendezvényen sikerrel lépett fel. Ezek közül kiemelkedő az 
AUDI Aréna átadó ünnepsége, a Női Kézilabda EB nyitóünnepsége.   

  

A szakmai alapfeladatként ellátott táncművészeti tevékenység számadatai 2014. évben: 

2014. évben a Győri Balett 83 előadását 45.724 látogató tekintette meg. 

Saját előadások száma  64 

 ebből:    székhelyi 35 

     hazai táj 19 

     külföldi 10 

Fogadott előadások száma    19 (23 társulat) 

Saját előadások nézőszáma  39.932 

Fogadott előadások nézőszáma:  4.789 

 

Az újonnan bemutatott művek mellett  2014-ben műsoron tartott további produkciók:                                                                   
Zorba, Szentivánéji álom, Kodály, Rózsaszínház/La vie en rose, Üvegház 

 

A szakmai tevékenység fenti adatai alapján a jogszabályokban és szerződésekben előírt 
feladatok maradéktalanul teljesültek. 
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Pályázati eredményesség bemutatása 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2014-ben benyújtott pályázatainkra 14.000.000 Ft összegben 
nyertünk el támogatást.  

X. Magyar Táncfesztivál megrendezésére           10.000.000               

A Győri Balett fellépése Nyizsnyij Novgorodban és Pozsonyban         300.000 

A Bolero című balett színpadra állítása a Győri Balett 35. évfordulóján     3.000.000 

Balettkurzus megvalósítása külföldi balettmester meghívása        200.000 

Az EMMI „Kiemelt művészeti célok támogatása”pályázati alapból                                         
„A vaskakas” című táncjáték forgalmazására           500.000                                                            

Sikeresen pályázott intézményünk a TÁMOP 1.1.2-11/1 Projekt keretében foglalkoztatás 
bővítését szolgáló támogatásra: fiatal színházi kulturális szakember alkalmazásához kaptunk  
bértámogatást 770 EFt összegben 

Előadó-művészeti tevékenységünk megvalósításához az un.”Tao támogatás” nélkülözhetetlen 
forrásként szolgál. 2014. évben ténylegesen befolyt 18.366.500,-Ft, (befogadható összege  
18.366.730,-Ft volt). 

 

Minősítés   

A Győri Balett az előadó-művészeti törvény által előírt követelményeknek való megfelelésről 
beszámolási kötelezettségeinek eleget tett, a „nemzeti minősítést” 2015 évre is megkapta.  

 

 

 

Győr, 2015. május 29.  

 

 

        Kiss János 

                                                                                      igazgató 


