
az osztrák színháztechnikai társaság (oethg) 
kétévente rendezi meg a meet színház- és 
rendezvénytechnikai eseményét. a messe für 
event und theater szakmai rendezvény kiállítás 
és konferencia is egyben. a 2014. évi rendez-

vényt az eddigi legsikeresebbnek ítélték meg. 
több mint 1400 látogatót regisztráltak két nap 
alatt. a kiállításon 45 cég mutatta be termékeit, 
zömében az osztrák cégek és képviseletek, de 
több német cég (pl. Niethammer) is kiállított. 

ez volt a legjelentősebb színháztechnikai ren-
dezvény tavaly ausztriában. a rendezvény iránt 
természetesen a színházi és rendezvénytechni-
kai szakemberek érdeklődtek, a látogatók közül 

többen érkeztek magyarországról, szlovákiából 
és svédországból. a kiállítás mellett két szek-
cióban folyamatosan zajlottak a szakmai elő-
adások az oktatótermekben. meglepő volt ezek 
látogatottsága, a színháztechnikusok következő 
generációja – az oethg akadémia hallgatói – 
nagy számban érdeklődtek az előadások iránt.

a következő meet 2016-ban lesz.
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itt, és számtalan csodás relikviát: Korngut nagy-
papa működési engedélyét, fantasztikus fény-
képeket ősrégi előadásokról, a mutatványosok 
utcájáról, valamint mindenféle titokzatos szer-
számot és alkatrészt, amelyekből heni bácsi élő 
figurákat tudott teremteni, és a Kemény henrik 
édesapja által 1926-ban készített vitéz lászlót. 
a  tárlat híven fejezi ki a vásári bábjátékosok 
szellemi küldetését, azt a szándékukat, hogy 
mindenkinek játsszanak és egyre szélesebb kö-
zönséget örvendeztessenek meg produkcióikkal. 

január 22-én, a magyar kultúra napján a vi-
gadó makovecz-termében interaktív drámape-
dagógiai foglalkozáson bábkészítést tanítottak a 
kisebbeknek. szintén Szervusztok, pajtikák! cím-
mel a szombathelyi mesebolt Bábszínház tartott 
előadást a Kamaraszínházban.

január 29-én, Kemény henrik születésének 
90. évfordulóján megkoszorúzták a Kolibri szín-
háznál található emléktábláját, majd ünnepi 
ülésen emlékeztek meg a bábművészről a vigadó 
makovecz-termében. átadták a Kemény henrik- 

díjat is (majoros gyula szobrászművész kis-
plasztikáját), és láposi terka színháztörténész 
bemutatta A Kemény Bábszínház képeskönyve – 
Korngut-Kemény Henrik színházteremtése című 
könyvet.

a vigadó galériában rendezett szép kiállítás 
sajnos nagyon rövid ideig, 2015. február 1-ig volt 
látogatható.

a kiállítást megtekintette, a fotókat készítette, 
a fentieket lejegyezte
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  A látogatókat fogadó robot
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