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A Viharsarok Táncszínház célja, kulturális értékeink megóvása, mely fundamentális 

jelentőségű nemzeti identitásunk megőrzésében. A társulat olyan utaztatható produkciókat tart 

repertoárján, melyek a kistelepüléseken lévő intézményekben (iskolák, művelődési házak, 

közösségi házak) is bemutathatók. 

A projekt támogatásának köszönhetően technikai eszközök beszerzésével, nívós színházi 

körülményeket tudtunk biztosítani a Viharsarok Táncszínház táncos-, mesedarabjainak 

megtekintésére olyan települések számára, ahol nem rendelkeznek az alapvető fény- és 

hangtechnikai feltételekkel sem. A lehetőség felkínálásával a kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentésével szélesebb rétegeket is meg tudtunk szólítani.  

A támogatási időszakban 11 magyarországi helyszínre tudtuk eljuttatni a Ládafia című 

táncos mesedarabot, valamint ismeretterjesztő táncos előadásunkat. 2500 néző láthatta, főként 

iskoláskorú gyermekek, de családok részére is lehetőség volt megtekinteni a műsorokat. 

Ezekben az intézményekben, művelődési házakban színházi körülményeket tudtunk 

biztosítani a közönség részére. Ez a lehetőség azért is fontos volt, hiszen a kulturálisan alul 

reprezentált települések lakosságának kultúrához való hozzáférése korlátozott, hiszen a 

színházi előadásokra történő beutazás többek számára elérhetetlen.  



A Balassi Közalapítvány székhelyén (Balassi Bálint Táncművészetek Háza, 5600 

Békéscsaba, Luther u. 6.) a próba- és játszó helyet biztosító épületben színházi körülményeket 

tudtunk teremteni a próbákhoz és a befogadott produkciók bemutatóihoz is. 

A pályázati támogatásnak köszönhetően olyan saját technikai eszközpark kialakítását tudtuk 

elindítani, mely lehetőséget biztosíthat a magas művészi értékű színházi produkciók 

megjelenéséhez. Lehetőséget teremtettünk az előadóművészet által létrehozott színházi 

élmény létrejöttéhez azon régiók közönségének, akik nem tudnak részesülni a kőszínházi 

produkciók experience-ében. 

A pályázati támogatásból az alábbi fény- és hangtechnikai eszközöket vásároltuk meg: 

- 6 db Spotlight 4-door rototable Hyperion lámpa 

- 4 db Led Par - Flasch Ip 65 Zoom Ledpar lámpa 

- 1 db Logen LSP8 splitter lámpa 

- 6 db Spotlight Hyperion PC Led 200, Wash lámpa 

- 2 db ML Diamond 19 Wash lámpa 

- 2 dbAudio-technika rack beszerelő hardver 

- csatlakozó elosztók, biztonsági kábelekkel 

- fény- és hangkábelek 

A Balassi Közalapítvány, a Viharsarok Táncszínház társulata nevében is köszönetét fejezi ki 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 2021. évben nyújtott támogatásáért, mely 

lehetőséget teremtett nívós színházművészeti tevékenységének megvalósításához szükséges 

fény- és hangtechnikai eszközök beszerzésére. 

 



A pályázati támogatásból beszerzett technikai eszközök 

Nagyértékű technikai eszközök 

 

Spotlight Hyperion PC lámpa (6 db) 



 

ML Diamond lámpa (2 db) 

Kisértékű technikai eszközök 

 

Logen splitter lámpa 



 

Flasch LED Par lámpa (4 db) 

 

Spotlight Hyperion terelő (6 db) 



 

Showtec Pocket 

 

Ipari csatlakozó elosztó 



 

Fénykábelek 

 

MULT4E 4-es elosztók (10 db) 



 

Hangkábelek 

Az előadásokon beszerelt technikai eszközök használata 
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