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Tisztelt Igazgatóság! 
 

A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi Családi Fesztivál alatt 
megvalósult programról készült ismertetők (képek, leírások), valamint a szakmai beszámoló honlapunkon 
az alábbiakban feltüntetett linkek alatt megtalálhatók. 
 
II. Pécsi Családi Fesztivál – 2014. május 27. – június 2.  
 
http://www.pnsz.hu/hireink/hir/556/ujra-csaladi-szinhazi-fesztival 
  
Képgaléria – Fesztiválmegnyitó 
http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito 
  
Napi videó-beszámoló a fesztiválról 
https://www.youtube.com/watch?v=8qKyc0MlO6s 
https://www.youtube.com/watch?v=AtYqABOK6Yk 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ati4xD54mE 
https://www.youtube.com/watch?v=sns3FgSh3Gc 
https://www.youtube.com/watch?v=O6e5_sM2TtI 
https://www.youtube.com/watch?v=b6WxUaRDyFM 
  
Írásos dokumentációk, sajtóvisszhang 
http://www.pecsistop.hu/kultura/poszt-csaladi-szinhazi-fesztival-majus-vegetol-a-szinhaze-a-
foszerep/1228283/ 
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/kezdodik-a-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival 
http://www.bama.hu/baranya/kultura/ismet-lesz-csaladi-szinhazi-fesztival-546228 
http://www.pecsma.hu/hirzona/kezdodik-a-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival/ 
http://www.szinhaz.hu/fesztival/55999-tizenegy-teatrum-a-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-musoran 
 
Szakmai beszámoló 
http://www.pnsz.hu/szoveg/nka-beszamolok 
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Az II. Pécsi Családi Színházi Fesztivál  
szakmai beszámolója 

 
 

A Pécsi Nemzeti Színház 2014. május 27. és június 2. között rendezte meg a II. Pécsi Családi
Színházi Fesztivált. 
 
Nézeteink szerint kiemelkedően fontos a következő évtizedek színházkedvelő közönségének 
gyermekkorban történő tudatos formálása abba az irányba, hogy kíváncsian, nyitottan, 
érdeklődéssel forduljanak felnőttként a kultúra eme területe felé, azaz már egészen fiatal 
korban rászoktatni a gyermekeket a színházba járásra. Mi szolgálná ezt a célunkat jobban, 
mint színvonalas előadások bemutatása?  
Másik fontos szempontunk az volt, hogy – bár a lehetőségekhez mérten megpróbáljuk 
viszonylag alacsony tartanai a jegyek árát, de közben azzal is tisztában vagyunk, hogy sokak 
számára még így is megterhelő egy-egy színházi program finanszírozása – a szülők-
nagyszülők ne csupán „kísérőként”, gyermekük-unokájuk felügyelete végett jelenjenek meg 
ezeken az előadásokon, hanem számukra is kellemes, tartalmas, nívós néhány órát – valódi 
színházi élményt – nyújtsunk. 
 
Ezen elgondolások jegyében találtuk ki, és szerveztük meg a fesztivált – az idei évad végén 
immár második alkalommal – olyan előadások meghívásával, amelyek bemutatásuk helyén 
kiemelkedő sikert értek el. Másodjára sem a felvonultatott előadások értékelése, díjazása volt
a cél, most sem kértünk fel zsűrit a legjobb ilyen-olyan címek kiosztására. A fesztivál 
döntnöke 2014-ben is maga a közönség volt: ők szavaztak tapssal, elégedettséggel, hangos 
tetszésnyilvánítással az előadások végén. 
 
Eredményként értékeltük ebben az évben is a fesztivál befejezése után – s ez volt egyik 
célunk is egyben –, hogy a programmal olyan előadásokat is elérhetővé tudtunk tenni a 
minket látogatók, a régióban élők számára, amelyeket egyébként vagy nagyon hosszú idő alatt
– amikor esetlegesen nálunk is bemutatásra kerül a darab – vagy egyáltalán nem tudnának 
megnézni. Másik lényeges – szakmai – pozitívuma a rendezvénynek, hogy általa újfent 
felmérhettük, merre tart a gyermek- és családi előadások iránya, tapasztalatot szereztünk 
arról, milyen formanyelv áll legközelebb a közönségünkhöz, s ez a megszerzett tudás a 
következő évadok műsortervének kialakításában segítségünkre válik. 
 
A II. Pécsi Családi Színházi Fesztivál programjában 2014. május 27. és június 2. között a 
között a következő előadások szerepeltek: 
 
 
Veszprémből a Petőfi Színház Móricz Zsigmond-Kocsák Tibor-Miklós Tibor: Légy jó 
mindhalálig című musicalt hozta el. A színház ismertetője előadásáról: „A Légy jó 
mindhalálig egy kiváló író kiváló regénye, és ha nem lenne kötelező olvasmány, minden 
bizonnyal nagyobb népszerűségnek örvendene a fiatalok körében, hiszen Nyilas Misi példája 
örök: ma is ugyanúgy belerendül a világ,ha egy tiszta és becsületes gyermeknek csalódást 
okoz a felnőttek világa. Nyilas Misi mindannyiunk számára a lelki tisztaság. Történetünkben 
ez a lelki tisztaság áll konfliktusban a pénzzel. A pénz ritkán kerül ki vesztesként, még ha a 
lélek tisztaságával is áll szemben. Ez a tanulság összegződik a mű címében, amelyet a 
bibliából, a Jelenések könyvéből kölcsönzött Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig… 
 
  



 



 

 



 

 
 



 

 



 

 


