
          A Cilinder Színház és Iskola Alapítvány 2017.évi szöveges beszámoló 

 

Szakmai tevékenység 

A Cilinder Alapítvány fő foglalkoztatási területe a META Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskola működtetése. Az iskola tevékenységéről az iskola honlapján 

található a beszámoló. 

 

   Az alapítvány előadóművészeti tevékenysége elsősorban gyermekeknek, kisebb részben 

felnőtteknek szóló előadások keretében valósul meg. 

 

   A gyermekek foglalkoztatására a nyári időszakban, több turnusban tábort szervezünk, a 2017-

es év nyara 11 ilyen turnust foglalt magában. A műhelymunka során népmesékre épülő 

történeteket ismernek meg a gyerekek - itt például A csillagszemű juhász vagy az Üssed, üssed 

című mese került terítékre -, azokat a maguk képére formálják, egy hétig próbálnak, majd végül 

előadják a szülőknek. Szórakozás és játszva tanulás egyben, mely a színházi nevelés egy sajátos 

módszere is egyben. 

Előadóművészeti tevékenységre a 2017-es év második felében került sor. 

  Június 30-án A csillagszemű juhász című előadás gyermekek közreműködésével ugyan, de 

alapvetően felnőtt színészek szereplésével jött létre. 

  Október 12-én, 15-én és 30-án Foissy: Atyai szózat című felnőtteknek szóló előadásunkat – 

természetesen felnőtt színészekkel – különböző helyszíneken játszottuk, először a Produktív Új 

Értéket Létrehozó Művészet És Oktatás Egyesületnél, majd a Marmorstein Gastro izgalmas 

gyártelepén.  

  November 30-án Tónusok/Opus/Magányba zárva című táncelőadás vendégeskedett nálunk. 

  Decemberünk mozgalmas volt, az ünnepvárás jegyében telt. 3-án, 5-én és 6-án a Furfangos 

krampusz történetével kedveskedtünk a gyerekeknek, először a Wekerlei Kultúrház és 

Könyvtárban, majd kétszer a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban.  

  December 4-én nálunk volt a gyerekeknek Ünnepváró előadás. 

  Az egérke farkincája című mesénket négy alkalommal játszottuk, 6-án a Produktív Új Értéket 

Létrehozó Művészet És Oktatás Egyesületnél, 8-án a Marmorstein, 15-én a DLB Média, 16-án 

a Balla Média munkatársainak és gyermekeiknek.  

  Atyai szózat előadásunk is megfordult ezeken a helyszíneken, 2-án a DLB Média Kft., 8-án a 

Produktív Új Értéket Létrehozó Művészet És Oktatás Egyesület, 9-én a Balla Média Kft. 

színhelyén. 

  És volt egy előadása A csillagszemű juhásznak is 8-án a Balla Média munkatársak számára is. 

 

Repertoárunk több darabja természetesen átkerült a következő naptári évre is. 


