


• A legnagyobb stand-up és kabaré klub Közép-
Európában, harmadik legnagyobb, saját
játszóhellyel rendelkezőő prózai színház 
Magyarországon, idén 15 éves. Üzemeltetője egy 
egyesület, amely a stand-up, a gyermekszínház és 
a kabaré iránt elkötelezett magánszemélyekből áll.

• 2017-ben 265.000 fizető nézője volt 1185 
előadásainknak Magyarországon és külföldön

• 272.000 Facebook rajongó követ minket

• Színpadunkon rendszeresen a hazai humor 
legnépszerűűbb alakjai 
(Bödőcs Tibor, Hadházi László, Kőhalmi Zoltán, 
Kovács András Péter, Aranyosi Péter)

• Nyári fesztiválunkon, a DumaFüreden 6664 
látogató fordult meg

• Előadásaink számos fesztiválmeghívással 
büszkélkedhetnek és több fesztiválgyőztes 
előadásunk is van

• Saját színháztermet (240 fő) és egy kamaratermet 
üzemeltetünk (80 fő), támogatjuk a Jurányi Házat,
vidéken és külföldön összesen 120 településen 
szervezünk előőadásokat rendszeresen (Londontól 
Kisvárdáig)



2018-ban 550.000.000,- forint támogatást tud befogadni 
színházunk.



• A Dumaszínház új előadásainak létrehozására

• Független humoros színházi előadások 
támogatására és létrehozására a DEKK projekt
keretében (eddig 7 bemutatót valósítottunk meg, a 
2017/18-as évadban 5 bemutatót
tervezünk)

• A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház 
közösen használt színháztermében, új nézőtér 
kialakítására, további fejlesztésekre

• Újító, a stand-up és a kabaré műfaján belüli 
kísérletező projektek támogatására (főként
improvizációs és kortárs kabaréelőadások) a DEKK 
Humorpályázat keretében

• A produkciók vidéki és határon túli helyszínekre 
való eljuttatásának támogatására

• Új tehetségek felkutatására és fejlesztésére

• A hazai stand-up előadók részére magyar és 
nemzetközi workshopok szervezése a műfaj 
fejlesztése érdekében

• UNIKlub sorozatunkban egyetemeken ingyenes 
előadások szervezésére, a műfaj népszerűsítése és 
új tehetségek felkutatása érdekében



• A Dumaszínház két éve támogatja a DÉMÉTÉR 
Alapítványt, mind anyagilag, 
mind az alapítvány népszerűsítésével.

• Támogattunk korábban bölcsődét, józsefvárosi 
rászorulókat, a Heti betevőt, oktatási intézményt és 
számos egyéb jótékonysági előadásra 
biztosítottunk ingyenesen fellépőket, helyszínt.

• A Dumaszínház rendszeresen lát vendégül 
előadásain hajléktalanokat, látássérülteket
és más rászorulókat.

• Célunk a segítségen túl a példamutatás, 
ismertségünk felhasználása a társadalmi
szolidaritás, a jótékonyság népszerűsítésében.



• A társasági adó adóelőleg vagy adókiegészítés 
terhére történő felajánlása esetén 7,5% adójóváírás 
illeti meg a támogatót.

• Az adója terhére segítheti egy színház 
működését.

• Egyszerű adminisztrációval könnyen elérheti az 
előző két előnyt.

• További részleteket a NAV mellékelt 
tájékoztatójában talál.
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