
FÜGE - függetlenül egymással

JURÁNYI – egy új irány

Rozgonyi-Kulcsár Viktória

2016.



FÜGE – Bemutatkozás, előzmények

 A szervezet: Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület

 2010 óta működik jelenlegi profiljában: független színházi 
műhelyek és produkciók egy helyen

 Ernyőszervezet és Produkciós Szervezet is egyben:

-színházi alapítványok, egyesületek munkáját segíti közös és 
hatékonyabb fellépéssel

-számos produkciónak teljes körű intézményi hátteret és megvalósítást 
biztosít a források előteremtésétől, az adminisztráción át a napi 
produkciós feladatok megoldásáig

 Mottó: függetlenül egymással

 Jelenleg 68 tagszervezet és 25 egyéni tag van



JURÁNYI - Előzmények

 Cél: az eddigi működés „tető alá hozása”:
-ERNYŐszervezeti funkció: irodaházak mintájára a független előadó-
művészetnek egy saját otthon, komfortos infrastruktúra, munkatér 
biztosítása
-PRODUKCIÓSszervezeti funkció: produkciós ház üzemeltetése: 
gyártás, menedzsment, próbák, munkabemutatók, műhelymunkák, 
stb.

 Paraméterek: Fővárosi Önkormányzat tulajdona, 2009. óta áll 
üresen, két középiskola működött benne, 100 éves épület, 6700 
nm



JURÁNYI Produkciós Közösségi Inkubátorház

MÚLT

 2011. január: rátalálás az épületre

 2012. január: sikeres pályázás

 2012. július: bérleti szerződés

megkötése



 2012. augusztus: a kulcs átvétele

 2012. augusztus-október: felújítás

 2012. október 29. MEGNYITÓ



JURÁNYI Produkciós Közösségi Inkubátorház

JELEN
• 60 szervezet:
-alkotó- és vizuális művészeti csoport
-előadó-művészeti egyesület és társulat 
-egyéb civil szervezet
• 27 irodahelyiség, 16 próbaterem, 15 műterem és showroom, 6 

raktár helyiség
• 3 játszóhely, 1 galéria, 1 kávézó, 1 látványtár, 1 játszószoba



A Jurányi PRODUKCIÓS KÖZÖSSÉGI INKUBÁTORház – összetett 
intézményi modell:

 INKUBÁTOR, ami az „ernyőszervezeti” működésben realizálódik, több 
mint 50 szervezet, köztük 14 előadó-művészeti szervezetnek biztosít 
infrastruktúrát a napi működéshez

 PRODUKCIÓS, a gyártáson van a hangsúly, színházi és táncszervezetek 
számára biztosít állandó próba lehetőséget

 KÖZÖSSÉGI, nyitott helyként működik, állandó programokat biztosítva a 
civil közönség számára a kreatív gyerekfoglalkozástól az akrobatikus 
mozgásórán át az esti színházi előadásig
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