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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

1061 Budapest, Jókai tér 10.

bejegyző határozat száma:

-

adószáma:

23395778-2-42

nyilvántartási szám:

01-09-963641

képviselő neve:

Novák János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház legfőbb művészi jellegzetessége a nagy repertoár (2019-ben 43
produkciót tartottunk műsoron!), mely 0-18 éves korig minden korcsoport számára szellemi és
érzelmi fejlődésének megfelelő darabokat kínál. Repertoárunkra a műfaji gazdagság jellemző,
bábelőadás, prózai és zenés játékok éppúgy megtalálhatók nálunk, mint a mozgásszínház, vagy az
opera.
A színház egyedülálló sajátossága az összművészeti jelleg. Hagyományos népi és klasszikus zenei,
képzőművészeti, irodalmi értékeket és a mai szerzők új műveit egyaránt műsorunkon tartjuk.
Célunk, hogy a legkisebbek, a gyerekek, az ifjak és szüleik, nevelőik is úgy érezzék, minden nézőt
komolyan veszünk, minden korosztály gondjait emberi problémaként állítjuk színpadra,
szórakoztatva, elgondolkodtatva.
A Fővárosi Önkormányzat BSZK alapjának, az EMMI és az NKA pályázatainak, illetve a Tao. támogatást
felváltó állami többlettámogatásnak köszönhetően megfelelő körülményeket tudtunk biztosítani a
rászoruló látássérült gyermekeknek, és számunkra az előadások után kis ismerkedést is fel tudunk
kínálni a színészekkel és a színpadi tárgyakkal; színvonalas drámapedagógiai programok kidolgozásával
könnyítjük az előadásaink feldolgozását, és a peremkerületekben lakók illetve vidéki csoportok
színházba jutását is meg tudjuk segíteni.
Összetett művészeti programunk olyannyira hatékonyan működik, hogy székhelyi előadásaink
látogatottsága a 2019. üzleti évben 100,68% volt.
Színházunkban 2019. évben az alábbi új produkciók kerültek bemutatásra:
2019.01.12-én mutattuk be a Fészek Játszóhelyen a „Esznek-e a halottak epertorát?” című előadásunkat
Egy különösen szép darab a gyászról. Egy lányról, akit az iskolában kicsit furcsának tartanak, és egy fiúról, akinek
meghalt az ikertestvére. Egy darab a halálról, de leginkább mégis az életről. Arról, amit elveszítettünk, és arról,
amire rátalálhatunk. Legfőképpen pedig a temetőből a valódi életbe vezető kiútról, amelynek során még az is
kiderül, vajon esznek-e a halottak epertortát…
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2019.04.06-án került színre a Kolibri Színház nagyszínpadán „Az aranygyapjas kaland” című új
produkciónk.
Mi előzte meg az Olimpiai játékokat? Kik találták ki és miért? Történetünk példa arra, hogyan változott a harc
a kalandozások során játékká, nemes versengéssé. Péliász király a trónbitorló, a megölt király örökösétől
Jászóntól úgy akar megszabadulni, hogy elküldi őt a távoli Kolkhiszba, a mesés aranygyapjúért. Jászón
csapatot toboroz és épít. A görög hősök között olyan hírességeket találunk, mint Herkules, Orfeusz, Thészeusz,
Hülasz, Kasztór és Polüdeikész. Az istennők, akik segítik őket: Héra, Pallasz Athéné, Vénusz és a fia Ámor,
ismerősek ma is. Nem kevésbé hajójuk az Argó, akit építőjéről Argoszról neveztek el. Bátran dicsekedhettek
vele, mert ez volt korának legnagyobb hajója. Ezért hívják őket ma is argonautáknak. Jósoktól kérnek
útbaigazítást, de ellenségük is akad bőven. Végigharcolják az útjukba eső görög szigeteket. Poszeidón,
Boreász, bokszolók, magányos nők, hárpiák, szirének, nimfák, óriások, érclábú bikák, sárkány és sárkányfogvetemény állják útjukat. Mindenkit legyőznek! Jászón Médea segítségével megszerzi az aranygyapjút. Vígan és
épen érkeznek haza Jászón szülővárosába, Jolkoszba. Jászón lesz a király. Megfogadják, hogy négyévenként
összegyűlnek, hogy újra és újra összemérhessék erejüket. Úgy, ahogyan manapság teszik ezt a versenyzők, az
Olimpiákon
2019.12.07-én mutattuk be „A méhek istene” című produkciónak a Kolibri Pince játszóhelyünkön, az
ifjúsági nézőink számára.
A méhek istene. Egy ember. Egy hírhedt ember. Egy mindenki által közismert személy, ahogy eddig még senki
sem látta, és ahogy még senki nem gondolt rá. Történetünk középpontjában egy háromfős család áll: apa,
anya és fiuk összetett, szövevényes lélektani viszonya. A készülő előadás célközönsége alapvetően a 13-18
éves korosztály, de rajtuk keresztül közvetve megszólítjuk a tizenéveseket tanító pedagógusok és a szülők
generációját is. Mindezt játékosan, humorosan, de komolyan véve a témát, a történetet, és a történelmet.

Színházunk a 2019. üzleti évben ismételten aktívan dolgozott a két újabb 4 évre pályázatot nyert
Európa Uniós projekt megvalósításában (2019 – 2023. között). Ennek keretében az alábbi projekt
előkészítő megbeszéléseken vettünk részt:
2019. január 18-21. MAPPING projektindító találkozó, Bologna, Olaszország
Résztvevők: Novák János, Vancsó Éva
2019. február 24-27. MAPPING találkozó, Bologna, Olaszország
Résztvevők: Novák János, Vancsó Éva

2019. május 7-12. Augenblick Mal! fesztivál, Berlin, Németország
Résztvevők: Novák János és Vidovszky György
2019. május 16-20. MAPPING csoporttalálkozó, Limoges, Franciaország
Résztvevők: Novák János, Andrási Krisztina
2019. június 8-10. MAPPING közgyűlés, Breda, Hollandia
Résztvevők: Zalai Zsófia
2019. július 13-21. Europefiction tábor, Gelsenkirchen, Németország
Résztvevők: Gyevi-Bíró Eszter, Eck Attila, Vancsó Éva
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2019. augusztus 16-26: Kippkopp és Tipptopp japán turné
Résztvevők: Alexics Rita, Bodnár Zoltán, Tisza Bea, Pignitzky Ádám
4 helyszínen (Tokió – PUK Bábszínház, Yuze, Chikuma, Gifu) 5 előadás japán nyelven
2019. szeptember 2-7: ASSITEJ Művészeti Találkozó, Kristiansand, Norvégia
Résztvevők: Novák János, Vidovszky György, Vancsó Éva
2019. november 27. – december 1: PlayOn projektindító találkozó, Tallin, Észtország
Résztvevők: Novák János, Vidovszky György, Rupp Anikó, Kenesey Judit

2019. szeptember 7-én került sor a XXVIII. Kolibri Fesztiválra. A 0-6 éves korosztály számára saját
produkcióinkon túl 3 külföldi és 6 hazai meghívott előadással készültünk. A rendezvényt díjmentesen
látogathatták az érdeklődők.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
előadó-művészeti tevékenység
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közművelődési,
művészeti
tevékenységet
támogató
feladat. Az ellátandó feladat a
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. §-a
alapján
közfeladatnak
minősül.
Magánszemélyek
50 901 fő
63 863 e Ft jegybevétel

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető (bér+költségtérítés)
FB (1 fő Elnök és 2 fő tag)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Előző év (1)

Tárgyév (2)

10 170

10 023

3 120

3 208

13 290

13 231

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

619 636

635 350

248

142

618 675

634 307

713

901

H. Összes ráfordítás (kiadás)

586 227

562 067

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

397 514

409 465

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

586 152

561 923

33 409

73 283

0

0

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
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Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

Budapest, 2020. március 12.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató
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