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Pro Progressione. 

 
A Pro Progressione egy magyar művészeti szervezet, amely hazai és nemzetközi 
kulturális együttműködések révén köti össze a különböző művészeti ágakat és 
képviselőiket. Ezen kapcsolatokból született számtalan kreatív ötlet mentén amatőr 
és profi művészek, a kulturális szféra szereplői és más – nem művészeti – területek 
szakértői találkoznak és kezdenek el együtt gondolkozni, hogy a sokszínű projektek 
keretein belül új és formabontó válaszokat adjanak korunk kérdéseire. 

A Pro Progressione munkássága négy fő pillérre épül: ezek a PP Social, a PP Cult, a 
PP Arts és a PP Sound nevet viselik. Tevékenységünk fókuszában a társadalmilag 
elkötelezett művészetek, a kulturális és természeti örökség interpretációja, az egyedi 
produkciók létrehozása és a zenei hagyományok őrzése és továbbadása áll – e 
területeken szeretnénk hosszú távon is pozitív változást elérni. Innovatív csapatunk 
tagjai széleskörű szakmai kompetenciával és kreativitással rendelkeznek, amely 
minden esetben a művészet és a kultúra iránti személyes elköteleződéssel párosul. 

A Pro Progressione számos nemzetközi projektet valósít meg az Európai Bizottság 
támogatásával. Hiszünk az interdiszciplináris alkotásban, a tudományterületek, a 
művészeti formák, valamint a szociális és művészeti területek szereplői közötti 
párbeszédben. Egyik legfontosabb célunk a művészek, intézmények és az értő 
közönség nemzetközi hálózatának létrehozása, ezért támogatjuk a közösségeket 
abban, hogy utat találjanak a művészetek felé. 

A Pro Progressione több hazai és nemzetközi kulturális szervezet és program aktív 
tagja, például: Culture Action Europe, IETM (International network for contemporary 
performing arts), MitOst, Voices of Culture, Független Előadó-művészeti Szövetség. 
2021-ben az Európai Bizottság a New European Bauhaus kezdeményezés hivatalos 
partnerévé választotta szervezetünket, amelynek keretében számos inspiráló 
hálózattal és szervezettel működünk együtt az európai zöld megállapodás 
szellemiségében egy fenntartható és inkluzív jövő megvalósításáért. 

A Pro Porgressione Magyarországon ernyőszervezetként is működik: támogatja a 
feltörekvő fiatal művészeket, művészeti társulatokat, egyedi kezdeményezéseket. PP 
Arts pillérünk keretein belül a különleges, rendhagyó előadások létrehozására 
összpontosítunk – ide tartoznak azon projektjeink, melyek folyamatosan feszegetik a 
hagyományosan értelmezett színházi előadás határait, interdiszciplináris jellegük miatt 
pedig egyedülálló élményt nyújtanak mind az alkotók, mind a közönség számára. 
A Banquet for Bees // Méhek című előadásunk az 
előadóművészet, a tudomány és a gasztronómia különös 
nászából született, de az elmúlt években hely- és 
térspecifikus előadásokként létrehoztunk már 
villamosszínházat, futószínházat, (tűz)falszínházat is. 
Büszkék vagyunk arra, hogy évek óta a Szabihíd – egy 
urbanisztikai, közterület-fejlesztési és nem utolsósorban 
művészeti kísérlet – társszervezői vagyunk, mely a 
művészetek, a sport, a közösségi programok 
szabadságáról szól, arról, hogy érezzük együtt jól 
magunkat a Szabadság hídon, Budapest szívében. PP Arts 
pillérünk vezetője Pallag Sára. 

https://pro-cult.com/project.php?q=53
https://pro-cult.com/project.php?q=34
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Az alkotási folyamat első szakasza és a munkabemutató 
 

Előkészületek – Christine Fentz látogatása 

Hazánkban mind az alternatív, mind a kőszínházi közegben kevés, a tudománnyal 
és a környezetvédelemmel szoros kapcsolatba hozható művészeti program születik. 
A Pro Progressione mint hazai színházi műhely, már régóta kereste annak a 
lehetőségét és módszerét, hogy ezen témákkal minél izgalmasabb módon tudjon 
foglalkozni. 2019-ben találkoztunk Christine Fentz-cel, a dániai Secret Hotel 
művészeti vezetőjével, akinek módszertana a környezetvédelmi elemeket az 
oktatási megközelítéssel vegyíti, mindemellett előadásai alternatív térspecifikus 
módon a városi tereken, parkokban, zöld területekben valósulnak meg. 

Christine Fentz először 2019 februárjában érkezett hozzánk, Magyarországra, hogy 
közösen elkezdjük a Banquet for Bees // Méhek c. előadás megvalósításának 
előkészületeit. Az itt töltött napok során többek között sor került a magyar szereplők 
meghallgatására és kiválasztására, helyszínbejárásokra, projektmegbeszélésekre. 

 

Első rezidencia  

2019.09.25-10.05. Dömös/Budapest, Magyarország 

2019 szeptemberében sor került az első rezidenciaprogramra, mely alatt egyrészt 
megvalósult egy intenzív alkotási- és próbafolyamat Dömösön, másrészt helyszíni 
próbák Budapesten, a Margitszigeten. Kulcsfontosságú volt a munkabemutatóhoz 
szükséges kellékek és jelmezek beszerzése, elkészítése/előkészítése, a margitszigeti 
próbákhoz a különböző engedélyek intézése, a kommunikációs anyagok 
összekészítése.  

 

Munkabemutató 

A munkabemutatóra 2019. október 4-én került sor a Margitszigeten, a 17. 
Nemzetközi MitOst Fesztivál keretein belül. Az előadáson és az utána megtartott 
közös beszélgetésen majdnem 30-an vettek részt, mely ezen az előadáson 
„teltházat” jelent. 

 

Képek a munkabemutatóról elérhetők ITT. 

Videó a munkabemutatóról elérhető ITT. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ProProgressione&set=a.3061880450491274
https://vimeo.com/393899595
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Második szakasz: online előkészítés és dán premier 
 

Online előkészítése 

Októbertől májusig online folytak az egyeztetések, véglegesítettük az angol nyelvű 
forgatókönyvet, előkészítettük a dán bemutató díszleteit, jelmezeit, kellékeit, 
terveztük a következő rezidenciaprogramot, melyre ezúttal Dániában került volna 
sor. Sajnos a hazánkban 2020 kora tavaszán jelentkező koronavírus járvány miatt 
többször is halasztanunk kellett a dániai utazást, így végül a dán bemutató a magyar 
fellépők nélkül kellett, hogy megvalósuljon. 

 

Dániai bemutató 

Az előadás dániai bemutatójára Banket for Bier címen 2020. június 11-én került sor 
Ebeltoftban. Az előadást azóta több alkalommal játszották már partnereink 
különböző városi és természetvédelmi parkokban. 

Rendező, koncepció és előadó: Christine Fentz 
Előadó és társalkotó: Charlotta Grimfjord Cederblad (S) 
További alkotók: Katerina Kokkinos-Kennedy (AUS), Gergö Lukacs (HU), 
Viktória Makra (HU), Bodil Buonaventzen (DK) 
 
A tudós hangja: Horticulturist Lise Hansted 
Zeneszerző: Birgit Løkke 
Dramaturg és technika: John Tinning 
Szcenográfiai tanácsadó: Sigrid C. Moses-Jacobsen 
 
Jelmez: Bodil Buonaventzen (DK), Marianne Henez (HU), Helene 
Jensen/Textilkokken (DK) 
 
Koordinátor: Maja Ravn Christiansen 

http://www.secrethotel.dk/en/productions/walking-lectures/banquet-for-bees/  

 

További képek a dániai bemutatóról elérhetők ITT. 

  

http://www.secrethotel.dk/en/productions/walking-lectures/banquet-for-bees/
https://www.facebook.com/secrethotel/photos/?ref=page_internal
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Harmadik szakasz: hazai előadás előkészítése, 
második rezidencia, elmaradt bemutatók 

 

Előadás előkészítése 

A dániai bemutatóval párhuzamosan, illetve a bemutatót követően megkezdődött 
a hazai bemutató előkészítése, melynek során az összes díszlet, kellék és jelmez, 
mely a dániai előadásban szerepelt, Magyarországon is beszerzésre, elkészítésre 
került.  

Christine Fentz teljes kelléklistája és a dán bemutatón készült képek alapján 
tökéletesen sikerült reprodukálni az ott használt díszleteket, kellékeket, eszközöket, 
emellett természetesen belecsempésztük az előadásba a hazai ízeket is – így például 
legtöbb ehető és nem ehető „kellékünk” hazai kistermelőktől került beszerzésre. 

 

Második rezidencia 

A vírus okozta helyzet miatt kénytelenek voltunk az egyébként áprilisra tervezett 
dániai rezidenciát, és a májusra tervezett hazai bemutatót elhalasztani. A dániai 
rezidenciaprogramra, melyen Makra Viktória, Lukács Gergő, Pap Dávid Tamás és 
Salgó Viktória vett részt, 2020. augusztus 11-15. között került sor. 

A négy dániai nap alatt a próbák mellett a még hiányzó kellékek előkészítése zajlott, 
illetve sor került két próbabemutatóra is. Ezzel párhuzamosan elkészült az előadás 
magyar nyelvű szövegkönyve Huszár Zsófia fordításában. 

 

 

Elmaradt bemutatók 

A magyar előadás korábban meghívást kapott a Művészetek Völgyébe, ami azonban 
a vírushelyzetre való tekintettel elmaradt. Az így bemutatóvá avanzsált dupla 
előadásra az augusztus végére tervezett, szentendrei ArtKert keretein belül került 
volna sor, majd a Völgyhétvégék során szeptember 3-án és 4-én a MANK ArtPortán 
is bemutattuk volna a darabot. Sajnos egyik művészünk pozitív tesztje és karanténba 
vonulása miatt ezeket az előadásokat kénytelenek voltunk lemondani.  

https://www.facebook.com/events/639475263361492  

https://alkotomuveszet.hu/a-volgyhetvegeken-ismet-kinyit-a-mank-artporta/  

https://www.facebook.com/events/639475263361492
https://alkotomuveszet.hu/a-volgyhetvegeken-ismet-kinyit-a-mank-artporta/
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Magyarországi szakmai és nyilvános bemutató 
 

A Banquet for Bees // Méhek szakmai bemutatójára a Városmajori Szabadtéri 
Színpad segítségével a városmajori parkban, 2020. október 1-jén délelőtt került sor, 
mely során videó- és képfelvételek is készítettünk – ezeket a későbbiek folyamán a 
kommunikációs anyagunkhoz fogjuk felhasználni. A nyilvános bemutató október 3-
án délután volt. A járványhelyzethez alkalmazkodva minden résztvevő elérhetőségét 
felvettük, az adatokat két hétig tároltuk. Készültünk kézfertőtlenítővel, az előadást a 
lehető leginkább érintésmentesre terveztük, és mindenkit maszk viselésére kértünk. 

A nyilvános bemutatón legfiatalabb résztvevőnk 5 éves volt, legidősebb pedig a 70-
es éveiben járt, így lehetőségünk volt megtapasztalni a nagy korosztálybeli 
különbséget a befogadás tekintetében is. Az idősebb generáció is nagyon élvezte a 
rendhagyó programot, a legkisebbek pedig az interaktív részeket, azonban már 
elkezdtünk egy gyermekverziót is készíteni az előadásból, hogy az iskolások számára 
még jobban érthető és értelmezhető legyen az előadás mondanivalója. 

   

További képek a bemutatóról elérhetők ITT. 

Trailer a bemutatóról elérhető ITT. 

https://www.facebook.com/events/367272834298398
https://vimeo.com/474685320
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Színlap 

 

Rendező: Christine Fentz 

Alkotók: Makra Viktória, Lukács Gergő, Charlotta Grimfjord Cederblad, Katerina 
Kokkinos-Kennedy/Triage Live Art Collective 

Zeneszerző: Birgit Løkke 

Dramaturg és technikus: John Tinning 

Projektmenedzser: Maja Ravn Christiansen, Pallag Sára 

Jelmez: Bodil Bounaventsen, Henez Marianna, Helene Jensen 

 

Külön köszönet: Anders Glob, Carsten Wolff Hansen, Martin F. Lesak, Trimmel Ákos 
és Kim Leidecke méhészeknek, Petrányi Barnának, Pallag Sárának, Salgó 

Viktóriának és Pap Dávid Tamásnak, mindemellett minden partnerünknek, 
barátunknak. 

 

A magyar előadás alkotó-előadói: Makra Viktória, Lukács Gergő, Pap Dávid Tamás 

Asszisztens: Pallag Sára 

Eredeti szövegkönyvet angolról fordította: Huszár Zsófia 

Kommunikációs menedzser: Kókai-Nagy Tímea 

Arculat: Salgó Viktória 

Borítókép: Rotera Film 

Turnémenedzser: Péter Judit 

 

A projekt a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
támogatásával valósul meg. 
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Kommunikációs anyagok 
 

Események szövege 

Hallottad valaha a méhek zümmögését igazán, de tényleg igazán közelről? Kerestél 
már a szabadban hihetetlenül vonzó illatokat? Próbáltál akár egyszer is egy rovar 
szemével látni? Mikor érintetted meg utoljára a fákat, a növényeket, vagy kóstoltál 
virágport és lépes mézet? Válaszod valószínűleg “egyszer”, vagy “régen”, esetleg 
“egyáltalán nem”. Persze az emberek élete nem ilyesmikről szól, de talán éppen ezért 
fontos néha megállni egy pillanatra, kiszakadni a mindennapok forgatagából, és 
megtapasztalni mindazt, ami körülvesz minket, mégis sokszor láthatatlan. 

A Banquet for Bees című előadással arra vállalkozunk, hogy interaktív és játékos 
módon bemutassuk a méhek életét, megismertessük mindennapi szokásaikat a 
résztvevőkkel, közelebb hozzuk világukat a miénkhez. Séta, tánc, bizalom, illatok, 
ízek, hangok - mesék, tudomány és természet találkozik a másfél órás részvételi 
színházi előadásban, melynek végén, egy meghitt lakomán megkóstolhatjátok e 
szorgos állatok áldásos munkájának gyümölcseit. Bon appétit! 

 

COVID-kiegészítés 

Mint tudjátok, a méheket sok veszély fenyegeti, ilyenek például a fertőzések. Ezek az 
apróságok sok mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a bajt: körültekintőek, 
sokat tisztálkodnak, odafigyelnek egymásra. Azt kérjük, hogy velünk együtt ti is 
kövessétek a méhek példáját, vagyis: 

• csak akkor vegyetek részt az eseményen, ha teljesen egészségesnek érzitek 
magatokat; 

• tartsátok a javasolt 1,5 méteres távolságot egymástól; 
• kerüljétek az olyan szokásos üdvözlési formákat, mint a kézfogás, az ölelés; 
• belépéskor és az előadás során használjátok a kihelyezett kézfertőtlenítőt! 

Vigyázzunk egymásra! 

 

Partnerek 

 

 

 

 

Támogatók 
 

 


