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A SZUBVENCIÓ NEM HULLIK AZ ÉGBŐL
A LONDONI SZÍNHÁZAK FINANSZÍROZÁSA

Az európai színjátszás egyik hagyományos
fellegvára London. Több mint ötven színház,
tizenegymillió eladott színházjegy, kétszázmillió
fontot meghaladó bevétel. Egy ilyen kínálati piacon
nem könnyű megfelelni a közönség elvárásának.
Don Keller, az angol Nemzeti Színház (NT)
marketingvezetője beszél arról, mi a marketing
feladata a szín-házban.

- Maximálisra növelni a fizető látogatók szá-
mát és a bevételt. Segíteni a színház tevékeny-
ségét, hogy képes legyen megfelelni egyrészt a
közönség, másrészt a támogatók elvárásának.
Az elmúlt évadban a NT működési költsége 24,5
millió font volt, ennek harminckilenc százaléka
származott az Arts Council támogatásából. De a
szubvencióért meg kell dolgozni, nem jár auto-
matikusan! A londoni West Enden közel ötven
színház működik, számos mozi, klub és számta-
lan más szórakozóhely nyújt lehetőséget a sza-
badidő eltöltésére. A NT marketingtevékenység
nélkül valószínűleg alulmaradna a nézőkért foly-
tatott küzdelemben. Ha egy színház nem tudja
bizonyítani, hogy jelentős közönségbázisa van,
akkor nem igazolja a szubvenció szükségessé-
gét, amelynek aránya a tizenöt évvel ezelőtti
hat-van százalékról napjainkra a működési
költség negyven százaléka alá csökkent.

 Milyen konkrét marketingtevékenységet
folytat a NT?

 Évente több mint húsz színdarabot muta-
tunk be. A 93/94-es évadban öt előadás került
felújításra, de nem ez a jellemző, mivel minden új
évadban általában csak új bemutatók vannak a
műsoron. A színház üzletpolitikája az, hogy a
hazai és a külföldi színdarabok legszélesebb
skáláját mutassa be a drámairodalom különböző
kor-szakaiból. Sokszor állítunk színpadra olyan
darabokat, amelyeket a kereskedelmi színházak
nem vállalnának, például nagy stábot igénylő
prózai színdarabokat és kevésbé ismert szerzők
új darabjait. Célunk a közönség minél szélesebb
rétegeinek megnyerése. Ez tükröződik a dara-
bok kiválasztásában, a helyárpolitikában és az
Education Department (kb. közművelődési rész-
leg) tevékenységében. Marketingmunkánk során
abból indulunk ki, hogy van ugyan egy bizonyos
közönségtáborunk, de nem szükségszerűen
ugyanaz a közönség kíváncsi minden produk-
ciónkra. Az a néző, aki megnézi a The Wind in the
Willows (Szél a fűzfák között) című családi dara-
bot, nem szükségszerűen vált jegyet az AIDS
problémájával foglalkozó Angyalok Amerikában

előadására is. Közönségünk magját az a har-
minckétezer ember alkotja, aki fizet azért, hogy
színházunk címjegyzékén szerepeljen. Ezek a
pártoló tagok évente hétszer postán megkapják a
repertoáron lévő műsort, és elővásárlási lehe-
tőséget biztosítunk számukra. Néhány esetben
kedvezményes áron juthatnak jegyhez a bemu-

tatókra. A NT repertoárszínház, amely legalább
hat különböző produkciót tart egy időben műso-
ron. Ezekkel a darabokkal kapcsolatban renge-
teg információt kell eljuttatnunk a potencionális
nézőkhöz, ezért széles körűen élünk a „direct
mail" eszközével. Gyakran vásárolunk más mű-
vészeti szervezetektől címlistákat, és igénybe
veszünk azonos piacot megcélzó disztribútori
rendszereket is, mert így az információt költség-

hatékonyan, közvetlenül a célközönséghez tudjuk
eljuttatni. A tájékoztatás egyik leghatásosabb
eszköze a nyomtatott reklám. Sajtóhirdetéseink
főleg a minőségi napilapokban és a vasárnapi
számokban jelennek meg. A szokásos plakáthe-
lyeken kívül - főleg a nyári turistaszezonban -
jelen vagyunk a londoni földalatti-állomásokon
is, de természetesen felhasználjuk az eladási
promóció különféle eszközeit is. A jegyárak és az
árengedmények meghatározását egyeztetjük a
jegypénztár vezetőjével. Feladataink közé tarto-
zik, hogy új módszereket dolgozzunk ki és alkal-
mazzunk a nézők és a színház kommunikációs
kapcsolatában. Szociológiai felméréseket készí-
tünk a közönségről, amelyekből kiderül a szín-
házlátogatók neme, kora, szociális helyzete, lak-

helye, érdeklődési köre és más színházakhoz
való viszonya. Természetesen a West End többi
színházáról is rendelkezésünkre áll hasonló fel-
mérés, így elég nagy valószínűséggel tudjuk sa-
ját magunkat és közönségünket „elhelyezni" az
adott piacon. Ezek az információk nagy segítsé-
get jelentenek a konkrét kampányok megterve-
zésében.
 Lehet bérletet váltani a színház előadása/-

ra?
 A bérletrendszert nem alkalmazzuk, mivel

rendszerint csak pár hónapos ciklusra tervezünk
előre. A produkciók több hónapig vannak a re-
pertoáron, de ha szükséges, az előadást hama-
rabb is levesszük a műsorról. Ez a bizonytalan-
ság nem teszi lehetővé a bérletezést, ami Angliá-
ban általában csak az operák esetében létezik.
 Mit nyújt a színház a szponzoroknak?
 Az adott produkció szponzorai jogosultak

megjelenni az összes nyomtatott és egyéb reklá-
mon, részt venni az előadáshoz kapcsolódó
programokon. Ingyen jegyeket kapnak a bemu-
tatóra, és meghatározott értékben külön műsort
maguk és ügyfeleik számára. Minden más
szponzornak olyan „csomagot" ajánlunk, amely
tartalmaz jegyeket, külön műsort, valamint egy
exkluzív jegyrendelési szisztémát, amely akkor
is biztosít vásárlási lehetőséget, ha az adott elő-
adásra már nincs jegy a pénztárban.

- Mennyi pénzt fordítanak marketingre?
 Marketing-költségvetésünk - amely nem

tartalmazza a fizetéseket és a jegypénztár mű-
ködési költségeit - megközelítőleg a jegybevétel
17,5 (illetve a forgalmi adóval csökkentett
jegybevétel 9,5) százaléka.

A londoni Nemzeti Színház társulata tizenkét
és fél éven átjátszott az Old Vic színházépületé-
ben, mielőtt 1977-ben a Themze partján találha-
tó új épületbe költözött. A Sir Denys Lasdun által
tervezett komplexum három színháztermet foglal
magába: az Olivier (1160), a Lyttelton (890) és a
Cottesloe (400) termeiben összesen 2450 ülő-
hely található. Ezenkívül egy étterem, öt büfé, hét
drinkbár, könyvesbolt és négyszáz autót befoga-
dó földalatti parkoló áll a látogatók rendelkezé-
sére a hét hat napján, az év mindaz ötvenkét
hetében. Az épület nemcsak színház, hanem
társa-dalmi és kulturális központ is, ahol mindig
történik valami. A látogató megtekinthet
kiállításokat, részt vehet koncerteken és olyan
vezetésen, ahol megismerkedhet a
színpadtechnikával és a különböző műhelyek
munkájával. A Platforms (Dobogó) programok
keretén belül találkozhat írókkal és
színházművészekkel. Az 1982-ben létrehozott
Education Department olyan programokat
szervez diákoknak és minden érdeklődő-nek,
amelyek segítenek a színházművészet jobb
megismerésében és megértésében. A színház
1988 októberétől viseli a Royal National Theatre
nevet.


