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ezt a nyári játszási helyet – csakúgy, mint a 
soproni petőfi színházat és a liszt Ferenc kon-
ferencia- és kulturális központot – a pro kultú-
ra sopron nonprofit kft. üzemelteti.

A Barlangszínház nyári szezonjában a pro-
dukciókat megújult környezetben élvezheti a 
közönség: a nézőtéren 760-ra bővült az ülőhe-
lyek száma, a régi székeket kényelmesebb és 
fűthető ülésekre cserélték, így az előadások leg-
nagyobb kockázatát jelentő időjárás kevésbé 
befolyásolja a nézők kényelmét. A  befogadói 
élményt a barlang páratlan akusztikája mellett 
a legkorszerűbb színpadi fény- és hangtechnika 
teszi feledhetetlenné. számos új kiszolgálóegy-
ség került kialakításra, a kőfejtő és a barlang 
területét pedig – az európai uniós előírásoknak 
megfelelően – részben akadálymentesítették. 

Üzemeltetési szempontból meghatározó a 
színházban uralkodó klíma, amit a nyári idő-

szakban magas páratartalom és 22-23 foknál 
nem magasabb hőmérséklet jellemez. mivel a 
Barlangszínház részben szabadtéri játszóhely, a 
gépészeti rendszereknek, fűtésnek folyamatosan 
működnie kell a színház területén. A  színház-
technológiai eszközök átadását minimális, rövid 
próbaüzem követte, ezért az esetleges, nagy 
projekteknél előforduló garanciális és műszaki 
problémákat folyamatosan és működés közben 

kell elhárítani. ez idáig mind a kivitelezők, mind 
pedig az üzemeltetők sikeresen vették az akadá-
lyokat – mondta el harka zoltán, a Fertőrákosi 
kőfejtő és Barlangszínházat üzemeltető pro kul-
túra sopron nonprofit kft. technikai igazgatója. 

magyarország egyetlen barlangszínházában 
világszínvonalú művészek és produkciók vár-
ták a közönséget: koncertek, operák, operettek, 
musicalek, táncjátékok is szerepeltek a 2015-ös 
programkínálatban. Valamennyi előadást sztár-
szereposztással, a hazai színházi élet legnépsze-
rűbb művészeinek közreműködésével láthatták 

a nézők. A  korábbi évekhez képest idén hosz-
szabb a színházi szezon: szeptember 12-ig szin-
te minden hétvégére kínálja széles választékú 
programját a Barlangszínház. A Budapesti ope-
rettszínház, a kassai állami opera, a Benkó dixi-
eland Band, szentpéteri Csilla zongoraművész 
és Vásáry André férfiszoprán, az experidance 
production, a soproni petőfi színház, valamint  
demjén Ferenc is szerepel az évadban, a pán-
európai piknik és határáttörés évfordulóján pedig 
a sopron Balett mutatja be Végtelen európa című 
előadását. Az évad szeptember 12-én a Boban & 
marko markovic orchestra koncertjével ér véget. 

A jegyek árusítása márciusban kezdődött, 
közel 10 000 néző váltott jegyet az előadások 
valamelyikére. A 18 produkció közül a Budapes-
ti operettszínház produkciói, valamint demjén 
Ferenc és Boban & marko markovic orchestra 
koncertje volt a legnépszerűbb a vásárlók kö-

A FErTőráKOSi BArLAngSzínHáz FELÚjíTáSA

A Barlangszínház üzemeltetése

  A hajlított dekopon-lemez szerkezetű székek teflonszálas fűtése egyenként kapcsolható. Kapcsoló az előlap 
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  A dúsan kárpitozott ülések szövete tűzgátló és 
szennytaszító bevonatttal készült
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rében, de nagy érdeklődés kísérte a soproni 
petőfi színház idei évadában bemutatott Csár-
dáskirálynő című operettjét is. Az osztrák határ 
közelsége miatt fontos, hogy a külföldi turistá-
kat is sikerüljön nézőnek megnyerni. Az előadá-
sok harmada a külföldi látogatók számára is él-

vezhető volt, körükben a kassai állami opera és 
az experidance production előadása bizonyult 
a legnépszerűbbnek. 

2015 újdonsága az ismeretterjesztő célú té-
mapark és tanösvény is, ahol interaktív módon 
ismerhető meg a barlang kialakulásának törté-
nete. A védett természeti területen fekvő felszí-
ni sétány állomásait közös útvonal fűzi egybe, 
mely a fogadóépület előtt indul és ér véget. 
A  Fertő-táj növény- és állatvilágát tanulmá-
nyozva a katlan peremén kialakított ösvényen 
végighaladva a barlangba vezet az út. A  bar-
lang belsejében tematikus kiállítások mutatják 
be a barlang kőbányászati, kőzettani és őslény-
tani múltját. A kőzettani és őslénytani kiállítás 
700 négyzetmétert foglal el, leglátványosabb 

darabjai a különféle ős-
lények: ősbálna, őscápa, 
ősdelfin, tengeri tehén és 
egy őscápa állkapcsának 
életnagyságú rekonstruk-
ciói.

A tanösvény és témapark október végéig 
látogatható, és már a nyitó hétvégén is óriási 
népszerűségnek örvendett: augusztus végéig 
több mint 20 ezer látogató – köztük családok, 
iskolás osztályok és külföldi turistacsoportok 
– voltak kíváncsiak a Fertőrákosi kőfejtő és 
Barlangszínház új látványosságára. A  soproni 
tourinform és a soproni idegenvezetők együtt-
működésének eredményeként az érdeklődők 
csoportos tárlatvezetéseken is részt vehetnek. 

Összeállt és meghirdetésre került a 2016. évi 
program is: a Barlangszínház opera, operett, 
musical, táncjáték és koncertek helyszíne is 
lesz. A színházi előadásokat neves társulatok, a 
Budapesti operettszínház és a madách színház 
vendégjátékában láthatják a nézők. A 2016-os 

évad gazdag kínálatára 4 előadást tartalmazó 
Barlang-bérlet vásárolható. A  bérletek 2015. 
szeptember 1-jétől válthatók jegyirodánkban. 

A Barlangszínház hosszú távra vonatkozó 
üzleti terve az első színházi szezon tapasztala-
tainak ismeretében készül majd el. A következő 
évek programkínálata – a soproni önkormány-
zat által elnyert pályázat feltételeinek megfele-
lően – évről évre bővül: ebben a szezonban 18 
előadás szerepel a kínálatban, 2016 nyarán már 
27, a 2017-es szezonban pedig 45-50 produkció 
közül választhat majd a közönség.

OPrA AnnAMáriA
sajtóreferens, PR-munkatárs 

Pro Kultúra Sopron

  A 760 fős nézőtér   A színpad alatti szint a kiszolgálóhelyiségekkel

  Klímagépház

  Tehergépkocsi-lejárat a színpadhoz
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