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KEDVES OLVASÓ!

Vida József
a Takarékbank 
elnök-
vezérigazgatója

Ki tehetséges, és ki kevésbé? Kiben van meg képességben, szorgalomban mindaz, 
ami révén az illető a tudomány, a művészet vagy a sport jövőjét formáló személyiség-
gé válhat? Vajon hol és hogyan mutatkozott meg például először azon fiatal színé-
szek talentuma, akiket az idén, 2018-ban Junior Prima Díjjal jutalmazunk? Van, akinek 
már az óvodában vagy az általános iskolában jön a felismerés, hogy a világot jelentő 
deszkákon a helye, mások erre csak később, kamaszként döbbennek rá. Egyik tavalyi 
díjazottunk például 16 éves korában írta először a naplójába, hogy talán majd fel-
csap színésznek, mivel nemigen tud más foglalkozást elképzelni magának.

Akármikor is jön a felismerés, a lényeg, hogy a különleges képességek ne marad-
janak rejtve, azok minél előbb a felszínre kerüljenek. Ebben óriási segítséget nyújt 
a környezet: a család, a tanárok, a nevelők. Itt azonban még koránt sincs vége a te-
endőknek, sőt csak ekkor kezdődik a java: formálni, csiszolni és kamatoztatni is kell 
a tehetséget. Márpedig ehhez rengeteg munka, kitartás és szorgalom kell. Ahogy 
Edison mondta: „A siker 10 százaléka tehetség, 90 százaléka pedig kemény mun-
ka.” Ennek a temérdek erőfeszítésnek a hasznát élvezhetjük mi, nézők a páratlan 
színészi produkciók láttán. És ezeket a teljesítményeket díjazzuk most.

Szerencsére nincs hiány tehetségekben a hazai film- és színművészetben. Az idén 
is 64 művészről állították a jelölőik, hogy fiatal koruk ellenére olyasmit alkottak 
a hazai színházéletben, amire felkapják a fejüket az emberek. Ezért is küzdött a zsű-
ri a bőség zavarával, amikor választania kellett. Hogy végül jó döntés született-e, s 
az idén is jó helyre kerül-e a Takarékbank támogatása, arra e tekintélyes grémium 
összetétele, felkészültsége és tájékozottsága a biztosíték.

A Takarékokat szerte az országban a helyi közösségek támogatóiként ismerik már 
hosszú évtizedek óta. Ezért is tartja kiemelten fontosnak a Takarék Csoport – mint 
a 30 év alatti tehetségeket jutalmazó Junior Prima Díj egyik alapítója – a legkiemel-
kedőbb teljesítményt elérő ifjú színművészek méltó elismerését. Aligha létezik 
ugyanis hálásabb feladat annál, mint felkarolni a magyar tehetségeket, hozzáse-
gíteni őket ahhoz, hogy kibontakoztassák a képességeiket, idehaza is megtalálják 
a boldogulásukat, és együtt örülni velük a sikereiknek. 

Az idén öt színész érdemelte ki ezt a rangos elismerést.   
Gratulálok a 2018-ban Junior Prima Díjjal kitüntetetett ifjú művészeknek!



DÍJ ZSŰRIJEA JUNIOR PRIMA

Balogh Gabriella
Mérnök és közgazdász végzettségű szakember, a portfolio.
hu-t kiadó Netmédia Zrt. társtulajdonosa, számos társadalmi 
tisztséget tölt be, több kuratórium tagja (Prima Primissima, 
MLSZ). A Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense és 
magisztrátusának tagja.

Máté Gábor
Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, az 

egyik legjelentősebb fővárosi művészszínház, a Katona József 
Színház igazgatója. Színházi munkái mellett rendszeresen 

szerepel filmes produkciókban is. 1993 óta tanít a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen.

Eszenyi Enikő
Nemzetközi hírű színművész, színházi rendező, a Vígszínház 
igazgatója, a legmagasabb állami és szakmai elismerések 
birtokosa. Számtalan színházi szerepe és rendezése mellett jól 
ismerhetik a televízió, a mozi, a zene és a tánc szerelmesei is.

Orlai Tibor
Magánproducer, alapító-ügyvezető igazgatója az Orlai 

Produkciós Irodának, amellyel több mint egy évtizede hoz 
létre és tart repertoáron magas szintű, független művészeti 

projekteket. 2013-ban a Színházi Kritikusok Céhe különdíjjal 
jutalmazta produceri tevékenységét.

Káel Csaba
Film- és operarendező, rendezvényszervező, producer, a Müpa 
vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe 
Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál Operatív Testületének 
elnöke. 2013-ban neki ítélték a zenés rendezői szakma rangos 
elismerését, a Nádasdy Kálmán-díjat.



Máig felváltva jelentkeznek a pályáján a 
prózai és zenés előadások, a kettő együtt 
jelenti számára a színházat. Drámai alakí-
tásai mellett (Elfújta a szél, Koldusopera, 
A Notre Dame-i toronyőr, Love, love, love, 
Frida, Egy spanyol darab, Dorian Gray) 
a könnyedebb műfajokban is megállja 
a helyét (Nők az idegösszeomlás szélén, 
Bolha a fülbe, Vesztegzár a Grand Hotel-
ben), tavaly óta pedig gyerekelőadásban 
is szerepel (Szegény Dzsoni és Árnika). 
Egyik legutóbbi munkája a nyáron bemu-
tatott István, a király volt.

Fáradhatatlan a tanulásban, idén végzős 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
drámainstruktor szakán, ahol diploma-
munkaként egy monodráma bemutatá-
sára készül, amelyet a későbbiekben is 
szeretne játszani. Jelenleg a Maya című 
revüoperettet próbálja a Budapesti Ope-
rettszínházban Réthly Attila rendezésé-
ben, amelyben első operettkomika-sze-
repében mutatkozhat be.

1989-ben született Kisvárdán. Itt kezdte bontogatni szárnyait 
a színház világa felé. Tizenhat éves korában beválogatták Miklós 
Tibor helyi kötődésű társulatába, a Doktorockhoz, ahol hamaro-
san komoly feladatok találták meg. Ezután következett Békéscsa-
ba, ahol rögtön az Aida címszerepében debütált.

Fontos emberi kapcsolatai alakultak ki a Jókai Színház társulatá-
nak tagjaival, köztük Fekete Péter igazgatóval, az ő biztatására 
iratkozott be a Színitanházba, ahol 2011-ben színész II. minősítést 
szerzett Merő Béla osztályában. Békéscsabán többféle szerep-
ben kipróbálhatta magát, játszott zenés játékban, musicalben, 
vígjátékban és drámában, volt főszereplő és epizodista.

Magyarországon elsőként játszhatta el az Elfújta a szél női fősze-
repét Somogyi Szilárd rendezésében 2013-ban a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon. 2015-ben a Budapesti Operettszínház tár-
sulatához szerződött, ahol különleges személyisége és hangi 
adottságai hamarosan a legjelentősebb zenés színésznők sorá-
ba emelték. 

Gubik Petrának megvan az a képessége, ami csak keveseknek 
adatik meg: a színpad csodát tesz vele. Éretten gondolkodik 
a pályájáról, határozottan halad az önmaga által kijelölt úton. 
2014-ben megkapta a legjobb musicalszínésznőnek járó Arany 
Kotta Díjat, 2015-ben az Operettszínház a legígéretesebb ifjú 
tehetségének járó Marsallbot-díjjal jutalmazta, és ugyanebben 
az évben a POSZT színészzsűrijétől a legjobb női alakítás díját 
vehette át a Koldusopera Polly Peachumjának megformálásáért.

„Ha annak az 
életnek, ami 
bennünk van, 
csak egy kis 
részét éljük 
meg, mi lesz 
a többivel?” 
(Pascal Mercier)

PETRAGUBIK SZÍNMŰVÉSZ

fotó: Tokár Tamás



„Fontos, hogy az előadás élesen reagál-
jon a minket körülvevő világra. Olyan té-
mákat, kérdéseket járjon körül, amik a 
nézőt ugyanúgy foglalkoztatják, mint azt, 
aki megfogalmazza. Mindezt formailag 
és képileg is újabb és újabb irányokból 
megközelítve.”

Szinte minden megnyilvánulása egyedi. 
Dolgozott a Fővárosi Nagycirkuszban, 
a k2 Színház csapatával, és immár visz-
szatérő rendező a Katona József Színház-
ban, ahol első munkájaként 2016 végén 
rendezte meg egy klasszikus film alapjául 
is szolgáló Günter Grass-regény nyomán 
a Bádogdob című előadást. Legutóbbi 
bemutatója idén szeptemberben a Szké-
né Színházban megrendezett Woyzeck 
volt, amelynek színpadra állításával régi 
vágya teljesült. Soron következő pro-
dukciója a Katona Kamrában készül: a  
Jeanne d’Arc életéről szóló előadás szö-
vegkönyvét Garai Judittal közösen írja 
Aouilh, Shaw, Schiller és mások szövegei 
alapján. A bemutatót idén decemberben 
tartják.

1989-ben született Nyíregyházán. Már egészen fiatalon nagy ha-
tást gyakorolt rá a színház: tízévesen beválogatták Máté Gábor 
A viszontlátás trilógiája című rendezésébe, ezután gyerekszerep-
lőként és tánckarstatisztaként közreműködött a Móricz Zsigmond 
Színház produkcióiban. Itt ismerte meg a testtel való kifejezés 
egyik fontos irányát, ami Ladányi Andreának köszönhető.

Nyíregyházáról egyenes út vezetett a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemre, ahol 2009-ben kezdte meg a tanulmányait színház-
rendező – fizikai színházi koreográfus-rendező szakirányon, Lu-
káts Andor és Horváth Csaba osztályában. Az egyetem elvégzése 
után rendezőként valósággal berobbant a szakmai köztudatba. 
Egymás után kétszer is megkapta a kritikusoktól az év legjobb 
független előadásának járó díjat, előbb a Szkéné Színházban be-
mutatott, KOHLHAAS című produkcióért, majd a Stúdió K társu-
latával a kőbányai pincerendszerben tető alá hozott Peer Gyntért, 
amely máris kultikus előadásnak számít. 

Sokoldalú tehetség, aki több területen is kiválóan teljesít. Alkal-
mazott koreográfusként (Katona József Színház, Budapest Báb-
színház, Vígszínház), illetve táncosként és színészként (Forte Tár-
sulat, Katona József Színház, székesfehérvári Vörösmarty Színház) 
is találkozhatunk a nevével.

Elismerésre méltó következetességgel dolgozik önálló színházi 
esztétikáján, és nem fél új utakra vezetni az őt lelkesen követő szí-
nészeket és nézőket. A jó színházat abban látja, hogy nézőként és 
alkotóként is kapcsolódni tudjunk a színpadon zajló eseményekhez. 

„Az ígéret 
földjének 
látványa töltse 
el csordultig 
a szemem, 
aztán hadd 
temessen be 
a hó...” 
(Henrik Ibsen)

MÁTÉHEGYMEGI SZÍNMŰVÉSZ, 
RENDEZŐ, 
KOREOGRÁFUS

fotó: Tokár Tamás



BLANKA

meg. A színház mellett egyre gyakrabban 
találkozhatunk vele a vásznon is (Semmi 
bogár, #Sohavégetnemérős, Brazilok, 
Disznóvágás, Guerilla). Legközelebb Go-
thár Péter készülő, Hét kis véletlen című 
filmjében találkozhatnak vele a moziné-
zők.

A kezdetektől teljes odaadással vesz 
részt abban a civil felzárkóztatási prog-
ramban, amelyet a Katona József Színház 
indított színházpedagógus szakemberek 
és színészek közreműködésével egy He-
ves megyei roma közösség szegregáci-
ójának lebontása érdekében. „Az egész 
projektben azt tartom a legfontosabbnak, 
hogy az ott élő emberekkel valódi találko-
zások jöjjenek létre, és képesek legyünk 
megnyitni őket.”

Hamarosan megkezdődnek a Katona 
Kamrában a decemberre kitűzött Jeanne 
d’Arc című előadás próbái. Hegymegi 
Máté rendezésében Mészáros Blanka 
alakítja a címszerepet. Az évad további 
bemutatói közül szerepel még Máté Gábor 
Rozsdatemető 2.0 című rendezésében és 
Gothár Péter Szürke galambjában is.

1991-ben született Kiskunhalason. Már egészen kisgyermek 
korában jelentkeztek nála színészi ambíciók, ezért csatlakozott 
gimnáziuma diákszínjátszó köréhez, ahol hamarosan főszerepet 
kapott. Az érettségi után a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
színművész szakán folytatta tanulmányait Forgács Péter, Hegedűs 
D. Géza és Marton László osztályában.

Az egyetem után, 2015-ben a Katona József Színház tagja lett, 
ahol a gyakorlatát is töltötte. „Úgy érzem, szeretnek a Katonában, 
rengeteg segítséget kapok a társulattól, sokat tanultam, mióta 
odakerültem nemcsak a színészkollégáktól, hanem az igazgatóm-
tól, Máté Gábortól és a rendezőimtől, Ascher Tamástól, Gothár 
Pétertől és Zsámbéki Gábortól is.”

Mészáros Blanka különös érzékenységgel nyúl a szerepeihez, 
egyedi kisugárzása és magas színvonalú teljesítménye kiemeli 
a pályatársai közül. Számos szerepben bizonyíthatott már, kitűnik 
ezek közül Szász János kecskeméti Liliom-rendezése, amelyben 
a női főszerepet, Julikát alakította, a Pesti Színházban játszott Víz-
kereszt, vagy amit akartok Violája, valamint a Katona József Szín-
házban megformált karakterek közül Nyina a Sirályban, az Emilia 
Galotti címszerepe, a Faust Margarétája, Lina és Trude a Berlin, 
Alexanderplatz című előadásban vagy a középső lány Az Olasz-
liszkaiban. 

2018 nyarán a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége előtt is 
bemutatkozhatott a Rómeó és Júlia női főszerepében, amelynek 
kapcsán a legnagyobb kihívásként a folyamatos jelenlétet élte 

„Ötöst, jónak, 
vigyázni.”
(Mészáros 
Blanka 
nagymamája)

MÉSZÁROS SZÍNMŰVÉSZ

fotó: Tokár Tamás



Nemrég Láng Annamária partnere volt 
Szőcs Artur A kaukázusi krétakör-rende-
zésében, amelyet az idei POSZT-ra is be-
válogattak. „Nagyon érdekelt a darabban, 
mennyit bír el egy szerelem, hogyan tudja 
két ember olyan tisztán szeretni egymást, 
mint Gruse és Szimon Csacsava, és ho-
gyan képesek megharcolni azért, hogy 
a rengeteg lemondás ellenére is együtt 
lehessenek.”

Ha ideje engedi, külső felkérésekre is 
szívesen mond igent, legyen szó filmes, 
rádiós munkáról vagy egyéb színházi 
projektről. Nyáron mutatták be a Majd, ha 
az eső eláll című előadást a Hatszín Teát-
rumban Szamosi Donáth rendezésében. 
Októberben két Rusznyák Gábor-rende-
zéssel gyarapodott a miskolci repertoár-
ja: a hónap elején mutatták be a Három 
nővért, amelyben Szoljonijt alakítja; ezt 
követte az Édes Anna, ahol Elekes Józse-
fet kelti életre.

1989-ben született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakán végezte, ahol 
2012-ben diplomázott Máté Gábor és Dömötör András osztályá-
ban. Szakmai gyakorlatát a Radnóti és a Katona József Színházban 
töltötte, majd az egyetem után a Miskolci Nemzeti Színházhoz 
szerződött, ahol a legfoglalkoztatottabb színművészek egyike 
lett, ami jó kisugárzásán és tehetségén túl a terhelhetőségének, 
fegyelmezettségének és megbízhatóságának is köszönhető.

Élvezi a vidéki színészlétet, a legkülönbözőbb műfajokban csil-
logtathatta meg tudását a gyerekdaraboktól kezdve a könnye-
debb előadásokon át egészen a tragédiákig. Igazi közönségked-
venc. „Azt tapasztalom, hogy a miskolci közönség a sajátjának érzi 
a színházban dolgozó művészeket, bejönnek miattunk estéről es-
tére, szurkolnak nekünk, ha elutazunk egy fesztiválra, hálásak a be-
fektetett munkáért, ami jóleső érzés és egyben nagy felelősség is.”

Éveken át vízilabdázott, férfias testalkata, erős egyénisége még-
is skatulyázás nélkül teszi lehetővé számára a különböző figurák 
megformálását. Játszott Gyáva Oroszlánt az Óz, a nagy varázsló-
ban, Laertészt a Hamletben, Árpádot az Illatszertárban, Szerebrja-
kovot a Ványa bácsiban. Szabó Máté rendezésében néhány éve a 
Liliom címszerepét alakíthatta, amit nagyon a sajátjának érzett, és 
úgy gondolja, maradt még benne a szerepből. „Sajnos a vidéki 
színházak játszási rendje miatt nem tudjuk megtapasztalni azt az 
érési folyamatot, hogy éveken át dolgozhassunk egy szereppel, 
ami velünk együtt változik, mélyül, árnyalódik. A mai napig gon-
dolkodom a Liliom történetén, valamiről mindig az eszembe jut.”

„Nincs 
a világon 
se jó, se rossz: 
gondolkozás 
teszi azzá.”
(Shakespeare: 
Hamlet)

ZOLTÁNSIMON SZÍNMŰVÉSZ

fotó: Tokár Tamás



csak színészként dolgozik, igyekszik min-
den évben saját projekttel is jelentkezni.

A színház mellett a zene is meghatározó 
az életében, több formációban (Aszittem, 
A GRUND – vígszínházi fiúzenekar) közre-
működik. „A zene közvetlenül a lélekre 
hat. Hatalmas adomány a zenei érzék egy 
színésznek, segíti a harmonikus összjáték-
ban, megkönnyíti az egyes atmoszférák 
megfogalmazását. De egy szerep meg-
értésében is segít a jól kiválasztott zene.” 
2016 óta a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem doktori iskolájának hallgatója, 
témája: a vers színpadi adaptációja.

Legutóbbi vígszínházi bemutatója októ-
ber közepén az Eszenyi Enikő rendezé-
sében készült A diktátor volt, amelyben 
több szerepben is színpadra lép. Soron 
következő munkája egy népszerű Molnár 
Ferenc-darab lesz: ifj. Vidnyánszky Attila 
Liliom-rendezésében Hugót fogja alakí-
tani.

1991-ben született Budapesten. Diákéveiben többféle művésze-
ti ágban kipróbálta magát a képzőművészettől az irodalmon át 
a zenéig, végül a színészet mellett döntött. Első próbálkozásra 
felvették a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész sza-
kára, ahol 2015-ben végzett Marton László, Hegedűs D. Géza, 
Forgács Péter osztályában. Fontos mesterei között tartja még 
számon Méhes Lászlót, Lukáts Andort és Horváth Csabát, akinek 
a Vérnász-rendezésében kapott főszerepet, később pedig A Pál 
utcai fiúkban dolgoztak újra együtt.

A Miskolci Nemzeti Színházban töltötte szakmai gyakorlatát, 
amelyre rendkívül intenzív időszakként emlékszik vissza. „Folya-
matosan úton voltam, négy-öt órákat aludtam, előfordult, hogy 
késő estig dolgoztunk Miskolcon, majd feljöttem Budapestre, 
ahol játszottunk még egy Hamletet éjszaka az Ódry Színpadon. 
Megismertem, mik a határaim.” Úgy véli, minden fiatal színésznek 
hasznára válna, ha néhány évet egy vidéki színháznál töltene el.
Az egyetem után, 2015-ben szerződött a Vígszínházhoz, ahol azó-
ta jobbnál jobb szerepek sora találta meg, köztük A félkegyelmű-
ben Ferdiscsenko és Burdovszkij, a Kinek az ég alatt már senkije 
sincsen című előadás több karaktere, Guildenstern a Hamletben 
vagy Dolohov hadnagy az Alekszandr Bargman rendezésében 
készült Háború és békében.

Zoltán Áron a színház lényegét annak közösségformáló erejében 
látja. „Az az előadás tud elérni valamit, amely képes összeková-
csolni a nézőket, és megosztani velük valami olyan titkot, amitől 
hazafelé menet úgy érzik, többé váltak.” Ha lehetősége van, nem-

„A bohóckodás megtanítja 
a színészt arra, hogy abban 
higgyen, amiben akar. 
A bohóckodás felébreszti 
benne az örök gyermeket, 
akit a bizalom és a végső 
egyszerűség szószólójaként 
őriz magában minden nagy 
művész.”
(Mihail Alekszandrovics Csehov) ÁRONZOLTÁN SZÍNMŰVÉSZ

fotó: Tokár Tamás



A JELEN ALKOTÓI,  
A JÖVŐ  

PÉLDAKÉPEI

A színház és filmművészeti szakma fiatal tehetségei a hazai kulturális élet 
meghatározó alakjai. Segíteni őket útjukon megtisztelő feladat számunkra, 
mellyel mi is kulturális értéket teremthetünk.
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PÁLMAI ANNA ÉPPEN TÍZ ÉVE VEHETTE ÁT TEHETSÉGE ELISMERÉSEKÉNT 
A JUNIOR PRIMA DÍJAT, AZÓTA RENDSZERES KÖZREMŰKÖDŐJE A DÍJÁTADÓ 
GÁLÁKNAK.

Mit jelent számodra a Junior Prima Díj, és általában fontosnak tartod-e, hogy egy 
színész még fiatalon megkaphasson egy ehhez hasonló elismerést?
A nagy örömön és megtiszteltetésen túl ez a díj olyan elismerést jelent, ami nagyon 
fontos egy pályakezdő életében. Egy ilyen szakmában, ahol folytonos az önbiza-
lomhiány és a szeretetéhség, nagyon jól tud esni, ha egy pillanatra megállítják és 
átölelik az embert.
Szükséged van külső visszajelzésekre a játékoddal kapcsolatban?
Ha olyan rendezővel dolgozom, akiben feltétlenül megbízunk egymásban, és ért-
jük a másikat, nem kérdezgetem mások véleményét. Teszem a dolgom, és az csak 
külön öröm, ha ezt díjakkal ismerik el. Ezért is jelentett sokat a tavalyi évben a kriti-
kusok jelölése a legjobb női főszereplő díjára, illetve a díj, amit szintén A kaukázusi 
krétakörért kaptam a POSZT-on a színészzsűritől.
Az  egyetem  után  a  Katona  József  Színházhoz  szerződtél,  ahol  az  igazgatód 
egykori osztályfőnököd, Máté Gábor. Megmaradt köztetek a mester-tanítvány 
kapcsolat?
Gábor valahol mindig az osztályfőnököm marad, persze. Tőle kaptuk azokat az ala-
pokat, amelyekre később minden más épült. Emberileg és szakmai értelemben is 
mindig ő marad az egyik legfontosabb viszonyítási alapom.
Édesanyád, Szirtes Ági  is a  társulat  tagja, akivel  lehetőséged van rendszeresen 
együtt játszani, legutóbb A kaukázusi krétakörben szerepeltetek együtt több erős, 
megindító közös jelenetben.
Ez az előadás számomra az egyik legmeghatározóbb mérföldkő az életemben. 
Emberi minőségemben és színészi kvalitásomban is nagyon fontos fejlődési és 
tanulási lehetőség. Megtapasztaltam magamból egy olyan erőt és elszántságot, 
ami bátorrá és bizakodóvá tesz. Anyám szemében azt a fényt látom, amire min-
den gyerek vágyik, ha az anyja ránéz.
Mennyi időd jut követni a pályatársaidat?
Sokat járok színházba, nagyon szeretem nézni a barátaimat. Engem feltöltenek 
a jó előadások, ha csak tehetem, megyek.
Milyen produkcióban láthatunk legközelebb?
Székely Kriszta rendezi a Platonovot, abban kezdek próbálni januárban. Addig jog-
sit kell csinálnom, mert már elegem van a buszozásból, és vágyom is rá, hogy ve-
zessek. Hogy végre ebben az értelemben is a magam ura lehessek.

PÁLMAI
ANNA
SZÍNMŰVÉSZ

„Megtapasz taltam 
egy olyan erőt, ami 
bátorrá tesz”

fotó: Nánási Pál



DÍJAZOTTAKJUNIOR PRIMA

Érdi Tamás zongoraművész
Farkas Tamás világosító
Gulyás Attila színművész
Hámori Gabriella színművész
Jordán Adél színművész
Keresztes Tamás színművész
Oláh Zoltán balettművész
Pálmai Anna színművész
Tornyi Ildikó színművész
Varjú Kálmán színművész

Bata Éva színművész
Feke Pál színművész
Felméry Lili balettművész
Izsák Lili díszlet- és jelmeztervező
Jancsó Dávid film editor/vágó
Nyári Gábor táncművész
Petrik Anna színművész
Szandtner Anna színművész
Tenki Réka színművész
Tompos Kátya színművész

Cziegler Balázs díszlettervező
Göttinger Pál rendező
Grisnik Petra színművész
Józan László színművész
Kovács Lehel színművész
Ötvös András színművész

Pál András színművész
Pazár Krisztina címzetes magántáncos
Polgár Csaba színművész, rendező
Tóth Orsi színművész

Fekete Ádám dramaturg, szerző
Kerényi Miklós Máté színművész
Orosz Ákos színművész
Pap Adrienn balettművész, 
magántáncos
Radnay Csilla színművész
Rév Marcell operatőr
Szabó Kimmel Tamás színművész
Szlávik Juli jelmeztervező
Telekes Péter színművész
Trokán Anna színművész

Balázs Júlia látványtervező
Keresztes Gábor zeneszerző
Krisztik Csaba színművész
Medvecz József címzetes 
magántáncos
Molnár Áron színművész
Molnár Nikolett színművész
Réti Adrienn színművész
Schruff Milán színművész

Béres Márta színművész
Lovas Rozi színművész
Mórocz Adrienn színművész, bábos, 
táncművész
Orth Péter színművész
Rétfalvi Tamás színművész
Szatory Dávid színművész
Székely Szilveszter táncművész
Zomborácz Virág rendező, 
forgatókönyvíró

Dömölky Dániel fotográfus, 
art director, építész
Hoffer Károly bábszínész, bábtervező, 
rendező
Király Dániel színművész
Kovács D. Dániel rendező
Nagy Dániel Viktor színművész
Pálos Hanna színművész
Trokán Nóra színművész

Eke Angéla színművész
Szilágyi Csenge színművész
Benkó Bence rendező
Boross Martin dramaturg, rendező
Fábián Péter rendező
Fehér Tibor színművész
Lábodi Ádám színművész

Vecsei Miklós színművész, dramaturg
ifj. Vidnyánszky Attila színművész, 
rendező
Wunderlich József színművész

Czakó Julianna színművész
Patkós Márton színművész
Szabó-Székely Ármin dramaturg
Szemere Zita szerződéses 
magánénekes
Tasnádi Bence színművész
Zöldy Z Gergely díszlet-, jelmez-, 
látványtervező

Gubik Petra színművész
Hegymegi Máté színművész, rendező, 
koreográfus
Mészáros Blanka színművész
Simon Zoltán színművész
Zoltán Áron színművész, rendező
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