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,4z, cr~6 Theatre l576-ban épült. Dc rögtön jött utánq a 111cRose, és a The SltJan. mind kivül a )
. városi ellen6rzésen. de mind hivatásos ~ársulattal.

A 711e Globe földgömböt. -az adott korban újmódi jelet- viselt jelvényként. Aláprajza kívül

nyolcszög, belül kör alakii. kb. 25 méter átmérójú' volt. .Az udvar körül háromszintes. fedett. elöl

nyitott folyosó húzódott, így középen mintegy kilenc méter sugarú fedetlen térség maradt. ebbe

nyült 'bele deszkaszínpad melyet festett égitestekkel díszített tetófedett..A háttérben függönnyel

is,zárhatá bels6színpad volt kiálakítva. felette erkély.

A Globe l613-banleégett. 16l4-ben újjáépítették. apolgárháborúig múködött. de apuritánok (akik

bÚÍ1l1ektartottáka színházlatogátást) 1644-ben földig rombolták. .
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Eloszó

A

Globe Színház

fdépítése a BaJaton partján



A Földgömbröl
elnevezett színház

Az 1597. esztendo egyik nyári napján London lakossága épületes

látványban gyönyörködhetett. Volt a városban egy fából épült,

nagy, kör alakú színház, ahová egyaránt szívesen látogattak el

nemes urak és polgárok, hajósok és dokkmunkás ok. Nos ezen a

napon a színház színészei elkezdték szétszedni a színházat. A

bámészkodók érdeklodésére kiderült, hogy a telek tulajdonosa

felmondott a színháznak, és kiutasította a társulatot. S amikor a

színészek nem hagyták abba az épület bontását, bérelt

fegyveresekkel támadta meg a társulatot. Az utcán összesereglett

tömeg sem volt azonban rest, a színház látogatói a színészek mellé

álltak és összecsaptak a fegyveresekkel. A nemesek oldaláról

kivillantak a kardok, a matrózok övei mellol elokerültek a kések, s

a színház környéki utcákon parázs összecsapás kerekedett.

Közben a színészek csak bontották, egyre bontották a színházat, s

az épületanyagot ki-ki a saját vállán vitte a város másik végére. Az

új telken lázasan folyt az építkezés a nézoközönség lelkes

érdeklodése mellett. Nemsokára fel is épült a kilenc méter

magasba nyúló, 25 méter átméroju, hatszögletu épület ...
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Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselo Hölgyek és Urak!

Szíves figyelmükbe szeretnék ajánlani egy olyan pályázatot, amely a jövore nézve-hivatkozva
az eddigi médiatudósításokra-,Révfülöp egyik legkiemelkedobb kulturális és turisztikai
attrakciója lehet.
Az általunk felépített tervet a színházi szakma egyhangúlag támogatja,köztük már többen a
helyszínt megnézték és abszolút alkalmasnak találják egy kulturális centrum létrehozására.
Nem beszélve azokról, akik muvészi honoráriumukat felajánlva a Révfülöpi Globe Színház
felépítéséért Fesztivállétrejövéséért felléptek.
A fesztiválon mint közönségként a jelenlegi kultúránk kiemelkedo szereploi is eljöttek.
Többen újabb eloadásokat ajánlottak fel a színház felépftéséért, köztük Gryllus Dániel a
gyermekmusorait,Kiss Tibi:Quimby,Szántai Edina:Bábszínház,Pécsi Bábszínház,Göttinger
Pál:Telefondoktor, Nézomuvészeti Foiskola:A fajok eredete, Horváth Csaba:Fortedance
Társulat: Beekett énekek,Bozsik Yvette:Csoportterápia. Varga Anikó: Meseladik.
Több színész és rendezo is felajánlott még eloadást, velük egyeztetés alatt állunk.

Kérem vegyék figyelembe pályázatunknál,hogy 30 nap alatti itt-tartózkodásunk alatt milyen
eredményeket értünk el,mind a terület,az ingatlan és a közmuvek terül etén.
Egyben megvalósítottunk egy olyan fesztivált, amely nemcsak a község lakosai között, de az
országban is pozitiv visszhangot váltott ki.
Az eddigi sajtóban megjelent írások szerint nemcsak Révfülöpnek, az egész Balatonnak
felmérhetetlen kulturális és turisztikai kimozdulást és fellendülést válthat ki a projekt.

Kérjük, pályázatunkat támogassák.

Tisztelettel:
I

,í (! tt/-
Sárkány Sándor



A muvész€ti tanáGStagjai; Tim Carroll világhíru nmdezo;a londoni Globe színház egykori
igazgatója,
Rátóti Zoltán színész, a Kaposvári Színház igazgatója,Császár Bíró Éva (Cseh Tamás
felesége), Bérczes László rendezo, a Kaposvári színház muvészeti vezetoje ,Sárkány Sándor
képzomuvész,díszlettervezo.
Fovédnök :Vidnyánszky Attila rendezo a Debreceni színház igazgatója

Szeptemberben együttmuködési megállapodást kötünk a Kaposvári Csiky Gergely
Színházzal.A tervek szerint 2012 nyarán Tim Carroll rendezésében bemutatják Will
Shakespeare V.Henrik cÍffiu darabját.

Bereményi Géza megkeresett és Ö pedig az általa írt Shakespeare királynoje címu darabot
rendezné meg nálunk .
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Miért a Balaton?
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Évente több millió balatoni vendég úgy megy haza, hogy
nem érte komolyabb színházi élmény.

Elképzelésünk szerint nem csak ezen változtatna a Globe
színház muködtetése, hanem azon is, hogy év közben a
befogadó település kulturális életét is színesítené oly mód,
hogy évközben is közvetítene színházi produkciókat
,ifjúsági eloadásokat, bábszínházat.

Ezt mind a Globe színpad mögötti rész stúdiószínházzá
alakításával képzeljük el.

Ezzel a Balaton parton egy olyan stúdiószínházi befogadó
helyet is müködtetnénk, ami szerintünk jelenleg nagy
hiány.

Egy Globe színház mind turisztikai látványosság, mind egy
település névjegye is lehet, utalva a világban már felépült
Globe színházakra.
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A Földgömb Színház terve a Semsei major bérbevételére

Használati pontok:

A Semsei major területén a Globe Színház felépítése és közhasznú muködtetése.

A területet, mint épített területet s mint a színház kömyezetét szoborparkként üzemelteti, a
színház eloadásainak közönségének fogadó helyeként használja. Tervezett ido a
megvalósításra maximuma 2,5 év.

A park környezetében lévo elhanyagolt sétányt muvészsétánnyá alakítja áto Tervezett
maximum ido 2 év.

A területen lévo két ingatlant, minek egyik állapota életveszélyes,a másiké romos, felújítja
-a Globe színház külalakjára harmonizálja-, és használja. Tervezett ido :elso ingatlan ~ éV,a
másik ingatlan 3 év.

A kert kialakítását a meglévo fák meghagyásával parkosít ja, megfelelo környezetté teszi a
vendégek fogadására. Tervezett ido: folyamatos

A területen lévo pince állagát javítva ,bábszínházzá stúdió színházzá alakítja át és a
kezdetektol muködteti. Tervezett ido :1/2 év.

A színházban tervezett nyári eloadások száma évente minimum 20 ,maximum 30,

Téli eloadások száma a nyári bevételtol függoen minimum 15, maximum 25.

A Nonprofit kft vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot a nemzetközi programként muködo
Globe center programmal ,ami gyerekek és a színház kapcsolatát segít elindítani és
fejleszteni. (Mese ladik program mint partner)

A bérlo kft felveszi a kapGsolatot a színházi szervezetekkel ,belIóldön és külf6ldön,és
folyamatosan tartja a kapcsolatokat velük.

A Nonprofit kft a színház muködtetéséhez kapcsolódó munkahelyekre elso körben helyi
lakosokat keres felvételre.





Muködtetés,
muvészeti tevékenység

A színházat muködteto társasági forma "nonprofit kft", ami csak

erre a tevékenységre jön létre, és kizárólag csak ezt a tevékenységet

végzi.

Fotevékenység:

A Globe Színház nyári pódiumkéntvaló muködtetése:

-Az elso években csak meghívott eloadásokat mutatunk be

-A Shakespeare-eloadásokon kívül Shakespeare-operákat IS

meghívunk

Késobb:

A társulat építése fontos terve aleendo színháznak.

Tervek:

-Májusban és szeptemberben kortárs írók tartanának rendhagyó

irodalomórát több osztálynak egyszerre.

- Shakespeare-mesék gyerekekkel, gyerekeknek (Varga Anikó)

- Kapcsolat a Nemzetközi Globecenter gyermekprogramjaival

-Turisztikai tevékenység (színházlátogatás,irodalomtörténeti anzix)

- Két évente Shakespeare- konferencia

-1-



Muködtetés,

rnuvészetitevékenység

Téli tevékenységek:

-A stúdiószínház muködtetése

-Bábszínház

- Eloadói estek, szakmai esték, beszélgetések

-A toronyban csillagvizsgáló muködtetése

-2-
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A Jelépült GLOBE Színház minden júniusban megrendez

egy fesztivált:

Minden évben meghívnánk a magyarországi mú'vészeti egyetemek végzoseit.

hogy diplomájuk megszerzése után együtt bemutassák a városban a

diplomamunkájukat.

- a képzomú'vészeti és iparmuvészeti foiskolások

- Jilmesek. animációsok

- színmuvészeti egyetemisták

- zenemú'vészeti foiskolások

- ajazz-tanszékesek ...



A sétány kialakítása muvészsétánnyá a köv€tk€zo sz€rint képz€ljük €l .

A sétányt 2 méter szélesen akácfa kockával rakatnánk minek egyes darabjait a ma élo
színésziegendák raknak le nevukkel ellátva.

A kidolt kandelábereket eltávolíttat juk
régi kort idézo mai technikával üzemelo/ledl gázkandelábereket helyezünk ki.

A szobor kert kialakításában felkértem Aknay Katalin és Andrássy Gábor muvészet
történészeket . .

A szobor kertben a szobrok Shakespeare szereploit jelennének meg.

A szobrok a kert világítását egész évben led világítás sal oldanánk meg oly módon hogya
fákat egyenként alulról felfelé világítanánk meg ,így mint élo lámpák muködnének éjszaka.



Az építkezés
költségei, finanszírozása
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Tervezett költségvetés

Az építkezés költségei 135 millió forint.

Ebbol az építoanyagot gerendajegy kiadásával szeretnénk biztosítani.

A gerendajegyeket elsonek a muködo színházaknak bocsátunk ki szeptember közepétol 65000
ft-os áron .Eddig 12 színház jelezte vásárlási szándékát.
Szeptember végén magánszemélyeknek bocsátunk ki gerenda jegyet 10 000 20 000 30 000 ft
áron.

A ger~ndákra az adományozók nevét nisütjük

A tervek szerint a tartó gerendákat a magyar színházak veszik meg ezzel is szimbolizálva,
hogy a színház bölcsoj ének számító Globe színházért összefognak.

Az építkezés többi költségét Szponzori bevételbol fogjuk állni, jelenleg két bankkal állunk
komoly kapcsolatban ,szándékukat, nevüket csak a bérbe adás után hozhat juk nyilvánossá.

A muködtetés költsége az elso évre lebontva évi 9 millió ft

Ebbol a közmu üzemeltetése, bekötése: évi 1.5 ft

Programok: évi 3 millió ft

A munkatársak, alkalmazottak fizetése 4millió ft

Dologi kiadás : 1.5 millió ft

A felépült színház éves költségvetése éví 40 millió ft



A színház karbantartása évi 2 millió ft az elso években.

A munkatársak fizetése 10 millió ft

A prQgramok

Dologi kiadás

30 millió ft

8 millió ft

Bevételek színházi tevékenységbol 9 millió ft
Regisztráció után a második év után a dotácóval 17 millió ft

Turisztikai bevétel 5 millió ft

Tervezet szponzori bevétel 15 millió ft

Regisztráció után pályázunk a szabadtéri színházak kategóriába,



Muszaki paraméterek

. ··A színház alapterülete 23 méter átméroju ,nyolcszögletu, 385 négyzet méter

Szintek egyenként 180 négyzetméter

Eresz magasság 7.5 m

A teto nyereg magassága 10 méter

A fal vastagsága

A belso gyuru 4méter

40 cm

Az építoanyag fa és agyag cserép

Az alap :cölöp alap ,beton
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uEmber és világ - tökéletes harmónia"
az eredeti tervek is eszerint készültek ....



..
Onéletrajz

Sárkány Sándor (Szolnok, 1965)

Három gyermekem van: a 4 éves N ásfa, a 7 éves Bendegúz és a 9

éves Sanyika. Feleségem, Szemok Szilvia keramikus.

Képzomuvészként kezdtem apályafutásomat, fresco-t és secco-t

tanultam, mesterem Jets György volt. Számos kiállításom volt

itthon és külföldön. 1992-tol képzomuvészeti eloadásokat

mutattam be a Merlinben, a Petofi Csarnokban, a MU

Színházban.

Bérczes László eloadásaihoz tervezek díszleteket.

Fobb tervezéseim: Mulatság, A Pityu bácsi fia, Gézagyerek,

Gondnok, J anika, Nehéz.

Rendeztem:

Mi sem vagyunk rosszabb fajták,

Eso (mindketto Bozsik Yvette társulat),

Dr. Zsivágó (a beregszászi színház társulata).

1997-ben alapítottam meg a Paál István Stúdiószínházat, amit a

mai napig, mint befogadószínházat muködtetek.

Díjak:

Képzomuvészeti Filmszemle 1.,

Kisvárdai Színházi Fesztivál: legjobb díszlet (Géza gyerek)
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/Adóigazolás

Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztály
Szolnok, Kossuth tér 9.
Tel e fon: 56/503-531
Fax: 56/503-534

...~ l-.~.(?f:$ .f. 4211..

MB 07 12-18/B1

a) - Ft illeték csekken leróva

@ illetékmentes

Igazolás

A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya részérol igazolom,

hogy nyilvántartásunk szerint... f.-o.~D/:ioH-l>. ....:x/AI!t1?:... ....~91:!.2!?!!.ti. C..1{7T:
........................................................................................................ nak/nek

(azonosító száma: .. !.388,8,/&.1(.-. t..-:./.~ ,CÍme: Szolnok/ ~~Q .I
......m.$f!.!..7:I.. ..:"""iJ5.~ s:. ) a mai napon sem

helyi adó-, sem gépjármuadó-, sem adók módjára behajtandó köztartozása nincsen.

Ezen igazolást ügyfél kérésére ?!!Í:.v.1.k~/. .
(célja) adtam ki.

Sz o 1n o k, .. ;:()/!..:1?!t!:?((g/. ?tV ..:!f:..

............. ~ .~~~árS
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NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

ÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA
ÜGYFÉLKAPCSOLATIOSZTÁLY 1.

5000 SZOLNOK JÓZSEF ATTILA U. 22-24.
Telefon:56/507-591 Telefax:56/507-577

11111111111111111111111111111

Ügyszám: 3653354065
Ügyintézo: Csáki Zsuzsanna

Ügyiratszám: 7010920450

EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS

~. A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák,
bevallások - alapján igazolom, hogy:

FÖLDGÖMB SZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELOSSÉGU TÁRSASÁG
(23333167-2-16)

5000 SZOLNOK KOSSUTH TÉR 5 3em. 1

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának
napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére RÉVFÜLÖP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
eljárásához, pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére
irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási
szervéhez törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték,
az Egészségbiztosítási Alapot megilleto járulékok és egészségügyi
hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilleto járulékok, a
magánnyugdíj-pénztári tagdíj, illeték), továbbá a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszervéhez törvényen alapuló vám, adó, pótlék, bírság
megfizetésére vonatkozó adatokat.

SzolnokI 2011. augusztus 17.

Ellenorzési
01,.,; j r (/J j- j/~' .

lj Uf/UAY----J '. J cvd {,'
Tóthné Bozsó Andrea

osztályvezeto
azonosító: 7374688009570014224682081 .1

Címzett:
1 ./ sÁRKÁNY SÁNDOR

5000 SZOLNOK KOSSUTH TÉR 5 3em. 1
2./ Irattár
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