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misszió

Alapítványunk missziója kiemelkedő nemzetközi színházi produkciók

bemutatása Magyarországon, valamint a magyar színházművészet

népszerűsítése külföldön.

A Hungary L!ve ennek érdekében kulturális csereprogarmokat szervez és

nemzetközi együttműködéseket hoz létre.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünk, valamint a nemzetközi szakmában

szerzett tapasztalataink felhasználásával célunk, hogy létrehozzunk egy -

a fiatal generációra érzékeny - alkotóközösséget, melyben az oktatás, a

külföldre nyitott gondolkodás szerepel fő irányelvként. 

Egy olyan hely megteremtésén dolgozunk, amely lehetőséget biztosít a

fiatal alkotók számára, hogy megismerkedhessenek nemzetközi alkotókkal

csereprogramok, edukációs programok, workshopok, szakmai

beszélgetések keretén belül. 

Ennek első lépése a 11-kerületben Kende utca 3-ban lévő összművészeti

alkotóterünk, amely egyben galéria, próbaterem, valamint workshopknak

ad helyet.



A hazai színházakat bekapcsoljuk a

nemzetközi vérkeringésbe, segítjük

hozzáférésüket a nemzetközi

piacokhoz és forrásokhoz.

Színházi alkotóknak teret biztosítunk

a szakmai tapasztalatcserére.

A világ szakmailag kiemelkedő

színházait és izgalmas alkotóit

bemutatjuk és megismertetjük a hazai

közönséggel.

miért fontos?



alapító tagok

Kaposváron végzett színészként, 4

év-ig a k2 Színház tagja volt.

Jelenleg az Örkény Színházban és a

Randóti Színházakban lép fel. 

Színészként végzett Londonban.

Több jelentős európai színházi

társulattal dolgozott együtt.

Jelenleg Magyarországon játszik, és

színészmesterséget oktat

nemzetközi workshopokon. 

New York-ban végzett színészként

és színházi menedzserként. 10 év

után 2019-ben költözött vissza

Magyarországra. 

Boros Anna 
kuratóriumi elnök

Levko Esztella
kuratóriumi tag

Boncz Ádám
kuratóriumi tag



Hungary L!ve Festival
New York 2018

3 színházi előadás

1000 néző

2 koncert

szakmai beszélgetés

workshopok



Hungary L!ve Festival
New York 2021

3 nemzetközileg is elismert

színházi előadás bemutatása

ifjúsági oktató és

hagyományörző program

a magyar gasztronómia

bemutatása



Nikolett Pakovits Sextet
Carnegie Hall USA

Nemzetközi
együttműködések USA,
Ausztria, Irán, Izrael

Hungary L!ve Kerekasztal
Beszélgetések

referenciák
 

Aranyakkord USA
turné 



új projecktek a
Covid alatt

Hungary L!ve PoP Up

Shop
Ismert és pályakezdő elsősorban

színházban tevékenykedő művészek

alkotásait kínáljuk online formában

megvételre.
beszélgetésenként több mint 1000 néző

vendégek: Christoph Gawenda (Schaubühne Berlin),

Ivan Medenica (BITEF művészeti vezetője), Barda

Beáta (Trafó),  Annie Saunders amerikai rendező, Láng

Annamária színésznő, Christina Liata (Onassis

Foundation művészeti vezetője), és még mások.

Online  szakmai beszélgetéssorozat: 

L!ve Talks
A beszélgetések alkalmával a világ különböző országaiban

élő színházi alkotók, oktatók és menedzserek szólalnak

meg, olyanok, akiknek munkája és véleménye formálja a

nemzetközi színházi szakmát.

 



   megvalósult projectek



2011. Füst a szemében - Cseh Tamás emlékkoncert, (melyből Micsoda útjaink

címmel roadmovie is készült) a Washingtoni Magyar Nagykövetségen, valamint a

New York-i Magyar Házban a Kaposvári Egyetem Mohácsi János- Znamenák

István osztály előadásában. 

2013. A Dohány utcai seriff (rendező: Mohácsi János) – Színházi Showcase,

Budapest 

2016. szeptember a k2 Színház tanulmányútja New York-ban. Adatgyűjtés,

interjú- készítés azamerikai magyar közösség tagjaival, annak érdekében, hogy a

társulat létrehozhassa „Holdkő” – történettöredékek ’56-ból című előadását.

2017. augusztus: Örkény Színház: Emlékezés a régi szép időkre című

előadásának bemutatásaa Washingtoni Magyar Nagykövetségen, valamint a New

York-i Magyar Házban

2018. Hungary L!ve Festival New York - LaMaMa etc., Abrons Arts Center-New

York

2019. Szakértők - Saxofour (AT) - The Tiptons Quartet (USA) koncert, TRIP Hajó

2019. Titowak Theatre Company (IR) Divine Comedy színházi előadás, FÉM

Színház

2019. Aranyakkord - USA turné (New York, Washington, Daytona Beach, Miami,

Key West

2020. Szakértők zenekar – Izrael turné (Tel-Aviv, Jeruzsálem)



folytatás

L!ve Talks folytatása 

Hungary L!ve Festival - New York 2021.

Palack - első önálló színházi produkciónk

Hungary L!ve PoPUp Shop - Képzőművészként is

kiemelkedő előadőművészek népszerűsítése

hazánkban és külföldön 

Ifjúsági kreatív oktató programok

Projektek



támogatók


