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Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

(év, hó, nap)
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03.
04.
05.
06.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

3 288

37 643

48 068

2 707

4 666

34 936

43 402

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

08.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök
értékelési különbözete

09.

B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

10.

I. KÉSZLETEK

11.

II. KÖVETELÉSEK

12.

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív
értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK
14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

16.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

17.

C. Aktív idõbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)

Keltezés:

3 389

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

15.

3 288

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

07.

14.

3 389

75

41 032

51 431
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Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31.

(év, hó, nap)
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

19.

D. Saját tõke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

20.

I. JEGYZETT TÕKE

21.

31 402

3 000

3 000

20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)

23.

III. TÕKETARTALÉK

24.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)

27.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

29.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

30.

E. Céltartalékok

31.

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

32.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

34. sorból: Származékos ügyletek negatív
értékelési különbözete

37.

G. Passzív idõbeli elhatárolások

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

Keltezés:

28 734

600
13 106

25 134

12 028

3 268

7 297

7 642

7 297

7 642

5 001

12 387

41 032

51 431
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Cégjegyzék száma

Egyszerûsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018.12.31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

(év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tételszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

45 195

55 722

01
02

29 520

33 209

III. sorból: visszaírt értékvesztés

03
04

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

46 108

70 041

05

V.

Személyi jellegû ráfordítások

11 829

10 062

06

VI.

Értékcsökkenési leírás

2 346

4 901

07

VII.

Egyéb ráfordítások

1 169

1 124

08

VII. sorból: értékvesztés
A.
VIII.

09

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
Pénzügyi mûveletek bevételei

13 263

2 803

10

154

1 025

11

VIII. sorból: értékelési különbözet
IX.

12

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

194

231

IX. sorból: értékelési különbözet
B.

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C.

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Adófizetési kötelezettség

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

Keltezés:

14
-40

794

15

13 223

3 597

16

1 195

329

17

12 028

3 268

18
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Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v16.02c (16.2.3.2298)
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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018

1. Szervezet azonosító adatai

SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft

1.2. Székhely

1132 Budapest, Röntgen utca 9. I. em 1

1.3. Szervezet cégjegyzékszáma

01-09-915805

1.4. Szervezet adószáma:

14700631-2-41

1.6. Képviselő neve:

NAGY ZOLTÁN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A SÍN Kulturális Központ produkciós házként üzemel Budapesten. Elsődleges célja a kortárstánc és a kortárstánc alkotók
munkájának támogatása, nyugodt, a magas színvonalú művészeti munkához és a fejlődéshez szükséges adminisztratív és
szakmai háttér biztosítása. A központ folyamatosan törekszik arra, hogy a művészekkel együttműködve színvonalas
produkciókat hozzon létre. Feladatunknak tekintjük, hogy ne csak művészileg segítsük a társulatokat és az alkotókat,
valamint a készülő, illetve elkészült produkciókat, hanem produkciós partnerként hosszú távú karrierjükben támogassuk
őket szakmai tanácsadással, pályázati forrásainkkal, infrastruktúránkkal.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közművelődés

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közm vel dés 1197-évi CXL-törvény 73,§-81.§

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Előadóművészeti alkotók és szakemberek, színházlátogatók,
kisközösségek, amatőr táncosok

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4721

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2018-ban 3 bemutatót tartottunk, 11 különböző előadás forgalmazásáról gondoskodtunk. 53 előadást tartottunk, 4 vidéki és 12
külföldi vendégszereplésünk volt. A központ éves kihasználtsága négy próbatermünkben 12.963 óra volt, melyből 9.078 órát
ingyenesen bocsátottunk a művészek rendelkezésére, összesen 147 különböző alkotó és formáció dolgozott nálunk.
Működésünket, programjainkat kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai együttműködésben valósítjuk meg. Nemzetközi
konferenciákon vettünk részt, nagy hangsúlyt helyeztünk az együttműködésben megvalósuló Add Bele Magad elnevezésű
fejlesztési programunkat, melyben a fiatal független alkotók szakmai képzését tűztük ki célul.

Keltezés:

Budapest, 2019. május 9.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018. ÉV
Szervezet neve:
SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

2 437

2 447

Előző év (1)

Tárgyév (2)

2 437

2 447

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség
Vezető tisztségviselő
6.1. Tisztség

A.

Keltezés:

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

Budapest, 2019. május 9.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Szervezet neve:
SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
ebből:

Tárgyév (2)
74 869

89 956

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

74 869

89 956

H. Összes ráfordítás

61 646

86 359

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11 829

10 062

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

61 646

86 359

K. Adózott eredmény

12 028

3 268

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]

X

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

X

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Keltezés:

X

Budapest, 2019. május 9.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Művészeti és Nonprofit Kft EMTV. szerinti 2017. évi működési
támogatása (3417-09-0029/17)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.03.01-2018.02.28
18.000.000 Ft
3.114.539 Ft
3.114.539 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
1.934.198 Ft
Dologi
1.180.341 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
3.114.539 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ produkciós házként üzemel Budapesten. Elsődleges célja a kortárstánc és a kortárstánc
alkotók munkájának támogatása, nyugodt, a magas színvonalú művészeti munkához és fejlődéshez szükséges
adminisztratív és szakmai háttér biztosítása.
A tárgyévben összesen 45 előadást valósítottunk meg, ebből 17 előadást külföldön, 4 előadást vidéki helyszínen.
Két fesztivált valósítottunk meg, nyáron az IDW Nemzetközi workshop fesztivált, novemberben pedig a MU
Színházzal való együttműködésben az OPEN Nemzetközi közösségi fesztivált. Négy próbatermünkben 10.010
órában dolgoztak az alkotók, melyből 6.810 órát ingyenesen tudtunk a művészek rendelkezésére bocsájtani.
Működésünket, programjainkat kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekben valósítjuk meg.
Nemzetközi konferenciákon vettünk részt, elindítottuk KRAFT elnevezésű fejlesztési programunkat, melyben a
fiatal független alkotók szakmai képzését tűztök ki célul.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
-

független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Művészeti és Nonprofit Kft EMTV. szerinti 2018. évi működési
támogatása (3417-09-0031/18)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2019.02.28
21.000.000 Ft
18.242.336 Ft
18.242.336 Ft
21.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
7.400.0061 Ft
10.842.336 Ft
0 Ft
18.242.336 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Kulturális Központ produkciós házként üzemel Budapesten. Célunk továbbra is a magyar független
kortárstánc alkotók biztonságos és magas színvonalú munkájához való háttér megteremtése, lehetőségek és
együttműködések feltérképezése, kialakítása és szélesítése volt. Az ingyenes próbaterem biztosítása mellett
szakmai hátteret biztosítunk a produkciók elkészítéséhez és forgalmazásához, önálló művészeti és szakmai
projekteket kezdeményezünk, bonyolítunk, minden tevékenységünkben keressük az együttműködési
lehetőségeket Magyarországon és a határon túl. Közhasznú szervezetként a feladatunk elsősorban tánc- és
társművészeti projektek megvalósítása, azok infrastrukturális és produkciós hátterének biztosítása.
2018-ban 3 bemutatót tartottunk, 11 különböző előadás forgalmazásáról gondoskodtunk. 53 előadást
tartottunk, 4 vidéki, 12 külföldi vendégszereplésünk volt. A Központ éves kihasználtsága négy
próbatermünkben 12.963 óra volt, melyből 9.078 órát ingyenesen bocsátottunk a művészek rendelkezésére,
összesen 147 különböző alkotó és formáció dolgozott nálunk.
Működésünket, programjainkat kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekben valósítjuk meg.
Nemzetközi konferenciákon vettünk részt, nagy hangsúlyt helyeztünk az együttműködésben megvalósuló Add
Bele Magad! elnevezésű fejlesztési programunkat, melyben a fiatal független alkotók szakmai képzését tűztök
ki célul.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
- független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
- független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
- szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Kulturális Központ produkciói nemzetközi forgalmazásának
támogatása (3424-02-0014/17)
EMMI Kiemelt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.07.01-2018.06.30
700.000 Ft
90.010 Ft
90.010 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
90.010 Ft

90.010 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ szervezésében megvalósult Timothy and the Things: Schrödingerre várva című produkció
forgalmazása a birminghami Be Festival-on és a prágai Tanec Praha-n (az utóbbira 2018 júniusában kerül sor), az
Anyádék rajtam keresnek című produkció forgalmazása a lublini táncfesztiválon, a Sleeping Beauty Project
forgalmazása a berlini Magyar Kulturális Intézetben a Montag Modus programon.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Kulturális Központ Time and Dance elnevezésű fesztiválja
létrehozásának támogatása (3424-03-0027/17)
EMMI Kiemelt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.01.01-2018.03.31
650.000 Ft
648.939 Ft
648.939 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
648.939 Ft

648.939 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ és a varsói székhelyű Calio Umysl Fesztivál közös szervezésében létrejövő mini fesztivál
megrendezése, melynek keretében három lengyelországi és három magyarországi fiatal koreográfus mutatta be
2017-ben a két szervezet támogatásával létrejött produkcióját. A fesztivál 2018. március 12. és 14. között került
megrendezésre a budapesti MU Színházban.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A Keep in Touching és az Anyádék rajtam keresnek c. SÍN-produkciók
forgalmazása a MU Színházban (109144/419)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.09.01-2018.06.30
200.000 Ft
110.000 Ft
110.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
110.000 Ft

110.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Dányi Viktória: Keep in Touching és Fülöp László: Anyádék rajtam keresnek című produkcióit Budapesten a MU
Színház műsorán szerepeltettük.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Kulturális Központ munkatársainak nemzetközi konferenciákon való
részvétele (109103/643)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.04.05 – 2018.04.30
500.000 Ft
22.020 Ft
22.020 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
22.020 Ft

22.020 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ tevékenységeit, produkcióinak forgalmazását kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálózatára
támaszkova valósítja meg. A pályázat keretében a SÍN nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa részt vett a
bukaresti IETM találkozón, két fiatal koreográfus tanulmányútját támogatta az aarhus-i Aerowaves fesztiválra.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Fülöp László)
Timothy and the Things: Egy szokásos napnak indult munkacímű új
produkciójának bemutatása (109142/597)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.05.01-2018.05.31
600.000 Ft
600.000 Ft
600.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
600.000 Ft

600.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Fülöp László új kreációja a Timothy and the Things alkotói név alatt Vadászat címmel került bemutatásra a Trafó
Kortárs Művészetek Házában 2018 márciusában. Fülöp három férfitáncossal hozta létre a produkciót, ahol a
vadászat, mint az emberek közötti kapcsolat lehetséges módja kerül a középpontba.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Mészáros Máté)
Mészáros Máté: United Space of Ambivalence munkacímű új kortárstánc
produkció létrehozása (109142/593)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.05.01-2018.02.18
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
800.000 Ft

800.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Mészáros Máté: United Space of Ambivalence címmel mutatta be új kortárstánc produkcióját, amelynek
bemutatójára a Trafó Kortárs Művészetek Házában került sor 2018 februárjában. Az produkcióban a
koreográfuson kívül 4 férfi táncművész és egy zenész vesz részt, az előadás tematikája a testek tárgyiasítása,
emellett témájává emelkedik erős önreflexív jellege is.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Réti Anna)
Réti Anna Papásmamás munkacímű új produkciójának létrehozása
(109142/00598)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.09.01-2018.05.05
500.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
0 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
500.000 Ft

500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Réti Anna koreográfus – a Papásmamás munkacím után – Majdhaleszidő címmel mutatta be helyszín specifikus
kortárstánc előadását. Az előadás témája a szülővé válás, az anyaság problematikája, a magánélet és a művészi lét
összeegyeztethetősége. Az előadás helyszíne a témához adekvát módon megválasztott magánlakás.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A Timothy and the Things: Anyádék rajtam keresnek c. produkciójának
vendégjátéka az Amerikai Egyesült Államokban (109144/00464)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2017.11.01-2018.04.30
300.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
300.000 Ft

300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Számos európai vendégjáték után a Timothy and the Things első tengerentúli bemutatkozására 2018 áprilisában
került sor, a V4 Táncfesztivál keretében New Yorkban a NYU Skirball Centerben, és New Orleansban a
Contemporary Arts Centerben, ahol a magyar előadás mellett egy-egy lengyel, szlovák és cseh kortárstánc
előadás is bemutatkozott.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
Rózsavölgyi Zsuzsa: 1.7 című produkciójának hazai és nemzetközi
forgalmazása (109144/00552)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2018.08.31
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
200.000 Ft

200.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Rózsavölgyi Zsuzsa: 1.7 című lecture-performansza 2018 augusztusában Szegeden, a Thealter International
fesztivál programjában vendégszerepelt. A pályázat által támogatott külföldi előadásokra Németországban, az
OFF Europa Fesztivál keretben került sor Drezdában és Lipcsében.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
Az United Space of Ambivalence c. produkció nemzetközi forgalmazása
(109144/00541 )
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2018.08.31
400.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
400.000 Ft

400.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Mészáros Máté United Space of Ambivalence című produkciója Portugáliában, az A-dos-Cunhados városában
megrendezett Summer Intensive Festival Summer Stage nevű programjában vendégszerepelt 2018 júliusában. A
népes közönség előtt játszott előadás a produkció első nemzetközi bemutatkozása volt.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A Timothy and the Things: Schrödingerre várva c. produkció nemzetközi
forgalmazása (109144/00520)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2018.06.30
400.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
400.000 Ft

400.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Timothy and the Things: Schrödingerre várva című produkciója a Lengyelországban, Gdanskban megrendezett
10th Gdansk Dance Festivalra kapott meghívást, a támogatást a 8 fős turné útiköltségének fedezésére használtuk
fel. Az előadáson kívül egy workshopot is tartottunk fiatal gdanski táncművészek számára.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
VI. International Dance Week Budapest -IDW 2018- megvalósítására
(109124/00512)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2018.07.31
500.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
500.000 Ft

500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ szervezésében, a sub.lab Kollektívával való szakmai együttműködés keretében 2018-ban
hatodszorra került megrendezésre az IDW (International Dance Week Budapest) nemzetközi workshop fesztivál.
A fesztiválra érkező mintegy 100 magyar és nemzetközi fiatal kortárstáncos Európa vezető kortárstánc társulatait
képviselő tanároktól tanulhatja meg az innovatív technikákat, haladó kortárstánc formanyelvet. A pályázati úton
elnyert összeggel az ide utazó oktatók útiköltségét és előadói díjakat tudtuk fedezni.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
- független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
- független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
- szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
A SÍN Kulturális Központ munkatársainak részvétele nemzetközi szakmai
rendezvényeken (109103/00704)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2019.08.31
600.000 Ft
600.000 Ft
600.000 Ft
600.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
600.000 Ft

600.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A SÍN Kulturális Központ tevékenységeit, produkcióinak forgalmazását kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálózatára
támaszkova valósítja meg. A pályázat keretében a SÍN nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa részt vett a
szófiai Auerowaves Spring Forward Fesztiválon, a Düsseldorfi Nemzetközi Táncvásáron, a Lyon-i Táncbiennálén és
a Münchenben megrendezett IETM találkozón.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Réti Anna)
Majdhaleszidőm c. lakástáncszínház forgalmazása (109144/00545)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.10-2018.12.22
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
200.000 Ft

200.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Réti Anna „Majdhaleszidőm” címmel bemutatott rendhagyó táncszínházi produkciója egy speciális helyszínen,
egy magánlakásban valósul meg. Az NKA támogatásának segítségével a bemutatót további 10 előadás
követhette, megy nagy közönség és szakami sikerekhez juttatta a produkciót.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

108117/04586

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Somló Dávid Bálint)
A TESZ-VESZ VÁROS munkacímű új színházi produkció megvalósítása
(108117/04586)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.06.01-2018.11.20
700.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
700.000 Ft

700.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Somló Dávid alkotótársaival – Szabó Veronikával, Daoud Dániellel és Kliment Jánossal – közös alkotói
együttműködésben hozta létre új produkcióját, amely – a Tesz-Vesz Város munkacímet megváltoztatva - Animal
City címmel került a közönség elé, a Trafó Kortárs Művészetek Házában 2018 novemberében. Az előadás egy
közös játékra hívja a nézőket, akik ezáltal az előadás aktív, tevékeny részesei.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Raubinek Lili)
Kelly – Raubinek Lili önálló produkciójának létrehozása (778117/00001)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.01.01-2018.10.21
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
800.000 Ft

800.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Raubinek Lili az NKA Imre Zoltán programjának keretében hozta létre első önálló produkcióját, a KELLY című szóló
produkciót. A bemutatóra a MU Színházban egy duplex est keretében került sor, Kelemen Patrikkal közösen
tartották a bemutatót.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Kelemen Patrik)
Kelemen Patrik: Celesztin munkacímű kortárstánc előadás létrehozása
(778117/00013)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.19-2018.12.31
780.000 Ft
780.000 Ft
780.000 Ft
780.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
780.000 Ft

780.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Kelemen Patrik az NKA Imre Zoltán programjának keretében hozta létre első önálló produkcióját, a Celesztin – az
égi tünemény című szóló produkciót. A bemutatóra a MU Színházban egy duplex est keretében került sor,
Raubinek Lilivel közösen tartották a bemutatót.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Vadas Zsófia Tamara)
Nyári tábor gyerekeknek a Nibiru című projekt előkészítésére
(778113/00017)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.04.01-2018.07.31
600.000 Ft
600.000 Ft
600.000 Ft
600.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
600.000 Ft

600.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Vadas Zsófia Tamara hosszú évek óta tanít gyerekeknek kortárs táncot, és az évközbeni heti egyszeri órák után
nyáron egy hetes táborban dolgozik a fiatalokkal. Az idei tábor abban volt előremutató, hogy a készülő NIBIRU
című produkció munkafolyamatának kiemelt állomása volt: az alkotó csapat közösen vezette a tábort és
készítették elő a 2019 januárjában megvalósuló produkciót. Az intenzív tábori együttlét jó alapja volt a
workshopokra épülő közös munkában, a művészi nyelv keresésének és a módszertan kidolgozásának
elmélyülésére adott lehetőséget.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
Nulladik lépés – A SÍN Kulturális Központ programja fiatal alkotók
kutatásának támogatására (778113/00010)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.09.01-2019.06.30
2.300.000 Ft
0 Ft
0 Ft
2.300.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Kulturális Központ új programja az NKA Imre Zoltán Programjának támogatásával valósul meg. A Nulladik
Lépés című programban 4 fiatal alkotó kap lehetőséget arra, hogy produkciós terveik nulladik lépést megtegyék,
azaz produkciós kényszer nélkül, védett körülmények között kísérletezhessenek terveikkel a próbateremben. A
kutatási folyamatba mentor bevonását is támogatja a program, és az egyes 3 hetes rezidenciák sharinggel
végződnek, ahol az alkotók összegezik és megosztják az addig szerzett tapasztalataikat, szakmai visszajelzéseket
kérnek és kapnak.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Nonprofit Kft
A Queendom című produkció nemzetközi vendégjátékaira és workshop
megvalósítására (108103/01051)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
700.000 Ft
370.890 Ft
370.890 Ft
700.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
370.890 Ft
Felhalmozási
329.110 Ft
Összesen:
370.890 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Szabó Veronika Queendom című előadása 2018 novemberében vendégszerepelt a Desiré Fesztiválon, Szabadkán,
Szerbiában, az előadást közönségtalálkozó és szakmai beszélgetés kísérte. A következő nemzetközi előadás 2019
júniusában Koszovóban, a Pristinában megrendezésre kerülő FEMart fesztiválon kerül majd sor.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Nonprofit Kft
Vadas Zsófia Tamara – Tóth Márton Emil – Gryllus Ábris: Nibiru munkacímű
produkciójának bemutatása (109142/00671)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.09.03-2019.01.31
900.000 Ft
0 Ft
0 Ft
900.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
0 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Vadas Zsófia Tamara – Tóth Márton Emil – Gryllus Ábris kollektív alkotásként hozza létre a Nibiru című
produkciót, amelyben a koreográfus-táncművész, a képzőművész és a zeneszerző-médiaművész egyaránt fontos
alkotói szerepet vállal. Az előadás Vadas Zsófia Tamara gyerekeknek tartott táncóráira és gyerektáboraira épülve,
10-18 éves gyerekekkel születik, ahol a gyerekek maguk is alkotókként vesznek részt. A folyamat lényege a
pedagógiai módszertan kidolgozása, az azonnal-alkotás gyakorlatának fejlesztése, különböző egyéb műfajból
csatlakozó társművészek segítségével. A projekt tematikájában a Nibiru mondakör köré szerveződik, és a Föld
jövőjéről szóló elméletekkel, jóslatokkal foglalkozik.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Nagy Csilla)
Amőba munkacímű táncprodukció létrehozása (109142/00655)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.03.01-2019.05.11
800.000 Ft
0 Ft
0 Ft
800.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nagy Csilla az éretteb koreográfus generáció tagjaként hoz létre új produkciót 2019 májusában, a bemutatóra a
Jurányi Házban kerül majd sor. A csoportos koreográfia egy nemzetközi szinten is forgalmazható módszertanra
épül, címe: Amőba – az örökké változó egység.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Ádám Anna)
Sorry not sorry c. előadás létrehozása (778117/00026)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.07.10-2019.112.31
1.000.000 Ft
950.000 Ft
950.000 Ft
1.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
950.000 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Ádám Anna első önálló produkciója az NKA Imre Zoltán Programjának keretében került bemutatásra Budapesten,
a MU Színházban, 2018 októberében. A képzőművész hátterű alkotó fiatal kortárs táncművészekkel
együttműködésben hozta létre produkcióját, amely egyszerre előadóművészeti és installációs alkotás, a műfajok
fúziójával és határterületein jött létre.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
Bush Hartshorn Giving and Receiving feedback című workshopja
(778113/00021)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.07.10-2019.112.31
400.000 Ft
54.125 Ft
54.125 Ft
400.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
345.875 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bush Hartshorn 2019 januárjában tartja a SÍN Kulturális Központ szervezésében workshopját, amely a művészeti
területen rendkívül fontos feedback-elés, visszajelzés-adás tudományába enged betekintést. A gyakorlati
workshop alkotóművészek és más szakmabeliek számra egyaránt hasznos tudás ad át. A 2018-ban felhasznált
összeget a vendégelőadó útiköltségére fordítottuk.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft
Próbaterem biztosítása a SÍN Kulturális Központban (778132/00002)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.09.01-2018.12.31
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
1.500.000 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Kulturális Központ az NKA Imre Zoltán Programjában megvalósuló új táncprodukciók létrehozását célzó
projekteknek biztosít ingyenes próbaterem szolgáltatást. 2018-ban összesen 20 IZP-alkotó, összesen 1441 órában
használta a SÍN próbatermeit, illetve rajtuk kívül számos további, pályájuk elején álló táncalkotók kutatásainak,
próbáinak biztosítottunk próbahelyet.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Nagy Zoltán)
Point of no return munkacímű koreográfia elkészítése és bemutatása a
nemzeti Táncszínházban (109142/00662)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.09.01-2019.06.30
1.000.000 Ft
0 Ft
0 Ft
1.000.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
0 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Nagy Zoltán új koreográfiája Point of no return címmel a Nemzeti Táncszínházban kerül bemutatásra 2019
tavaszán, 4 táncművész részvételével. Az előadás azokat a pillanatokat vizsgálja az ember élete során, amelyek
kijelölnek egy-egy irányt, ahonnan már nincs visszaút. A támogatás felhasználására 2019-ben kerül majd sor.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft (Pályázó: Szabó Veronika)
A Queendom című színházi előadás hazai továbbjátszása (108145/00784)
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.06.01-2019.06.30
500.000 Ft
300.000Ft
300.000Ft
500.000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Szabó Veronika: Queendom című előadását a támogatás segítségével tudjuk műsoron tartani. Az előadásokra
Budapesten a MU Színházban, illetve a Bánkitó Fesztiválon és a Kolorádó Fesztiválon került sor.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.
Reflex Europe
Erasmus+
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.09.01.-2018.08.30.
3.486.142 Ft
382.686 Ft
382.686 Ft
3.486.142 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

382.686 Ft
382.686 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Reflex Europe hároméves nemzetközi együttműködés 2015 októberében indult el nyolc európai szervezet
együttműködésével, a bécsi székhelyű Wiener Tanzwochen vezetésével.
A SÍN együttműködő partnerként azokat a magyar táncosokat vonja be a Reflex munkájába, akik oktatással
foglalkoznak. A programban az oktatók szimpóziumokon vehetnek részt, tudásukat nemzetközi szinten oszthatják
meg és gyarapíthatják, bekapcsolódhatnak a nemzetközi szakmai vérkeringésbe.
2017-ben a kutatási munka folyt tovább, Bécsben júliusban magyar táncművészek részvételével 4 napos
szimpóziumot szerveztünk.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
szakmai programok és fesztiválok szervezése

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.
iCoDaCo - International Contemporary Dance Collective
EU Kreatív Európa
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.08.05 - 2020.08.05
2.172.403 Ft
1.942.164 Ft
1.942.164 Ft
2.172.403 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1.942.164 Ft

1.942.164 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective) egy kétévente létrejövő nemzetközi kortárstánc
projekt. Az első kollektív munka Göteborgban kezdődött, az első projekt 2012-ben indult az ilDance nevű társulat
vezetésével. Az iCoDaCo jelenlegi ciklusában svéd, wales-i, lengyel, magyar és hongkongi művészek dolgoznak
együtt, az egyes országok helyi, regionális és állami támogatással, valamint a Kreatív Európa program keretén
belül. A művészek rezidenciákon vesznek részt, workshopokat tartanak helyiek számára és egy közös előadást
hoznak létre, amely az összes szervező országában bemutatásra kerül.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
- független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
- független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra próbahely biztosítása
- szakmai programok és fesztiválok szervezése

