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TEHETSÉGEK nyomábAn

Nagy bizonyossággal kijelenthetô: 2012 a tehetségkutatók éve volt 
a hazai televíziós piacon (is). Mindkét nagy, országos kereskedelmi 
televízió jelentkezett ilyennel, volt Csillag születik, Megasztár, Voice és 
X-Faktor is. Sôt, idén a közszolgálati televízió is visszaszállt a ringbe, 
az m1-en láthattuk az Eurovíziós Dalfesztivál „tehetségkutatósított” 
hazai fordulóját, A Dalt, amelynek már a következô fordulóját is 
beharangozták, a Dunán és a Duna Worldön pedig hosszú idô elteltével 
tért vissza a népies vonal a Fölszállott a páva képében.
Nem véletlen, hogy ennyi hasonló mûsort láthatnak a magyar tévénézôk 
mostanság: ez jelenleg a piaci sláger, külföldön is egymást érik az óriási 
nézettségû produkciók. Vajon miért ilyen sikeresek ezek? Miért pont a 
tehetségkutatók ültetnek hétrôl hétre milliókat a tévéképernyôk elé,  s 
miért nem más mûfajok? Honnan indult ez a nagy reneszánsz?
 A pszichológus szerint például lelki szükségletünk is, hogy lássuk, hogy valaki - ráadásul nem is akárki, hanem 
„a nép egyszerû gyermeke” - erôfeszítések árán egyrôl a kettôre jut. Ez a mesei toposz nagyon mélyen rezonál 
pszichénkben, s így hasonló típusú mûsorokra mindig szükség lehet. Tévés szakemberek szerint emellett persze 
szórakoztatnak is a tehetségkutatók, így a hatalmas befektetéseik is megtérülnek. A külföldi példákat látva ez persze 
a legtöbb esetben már elôre borítékolható. De nemcsak külföldi példák állnak a hazai szakemberek elôtt, hiszen 
Magyarországon öt évtizedes hagyománya van a televíziós (és rádiós) tehetségkutatásnak, a mûfaj gyakorlatilag 
egyidôs a tévével. Valamicskét tehát talán ez is nyomhat a latba, bár a régi Táncdalfesztiválok idején például 
még merôben más szempontok vezérelték a mûsorkészítôket és a fellépôket, mint ma, s más mértékegysége 
volt a sikernek is. A talent show-k pozitív összkicsengésû s egyben nagy nézettségû mûsorokként a velük illetve 
résztvevôikkel kapcsolatba lépô márkáknak is igen jót tesznek, nem véletlen, hogy a Telenor például több ilyet 
támogat nagy erôkkel jelenleg is. Körképünkben ezúttal ezt a témát boncolgatjuk szakértôk, piaci szakemberek, 
kereskedelmi partnerek részvételével.

„A tehetség kicsit olyasmi, mint a szexepil. Ez sem jelenti azt, hogy az illetô nagyon szép, sem azt, hogy valamiben nagyon 
eredményes, mondjuk a csábításban. Csak éppen egy bizonyos területen valami olyasmit tud, ami nem megtanítható.”

Mérô  László 

Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

http://www.hbphoto.hu/www.hbphoto.hu/Home2.html
http://www.viasathistory.hu/hu/nature/about
http://www.viasathistory.hu/hu/nature/about
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Lesz még nagy duett
Tulajdonképpen nem 
tehetségkutatóként, de azokhoz 
hasonló formátummal, egyfajta 
feel good énekes show mûsorként 
jelentkezett 2011 tavaszán A 
Nagy Duett. Ebben a mûsorban 
énekesek és hírességek párokat 
alkotva igyekezték megmutatni az 
országnak tudásukat. 
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régen többet számított a 
tehetség
A Táncdalfesztiválra, ma is sztárnak 
számító ifjú tehetségeire etalonként 
tekinthet(ne) a szakma. Bánki Iván 
1969-ben, 1971-ben és 1977-ben 
rendezte a mûsort (bár a legutóbbit 
már Metronóm ´77 néven), vele 
beszélgettünk régmúltról és jelenrôl. 

Terápia  fômûsoridôben
A lelkünknek is jót tesz, ha azt látjuk, 
hogy a legkisebb királyfi, a 
szegénylegény vagy az árva kislány 
esete akár a valóságban is mûködhet. 
De nem csak a lelkünknek tesz jót, 
hanem mindennapi apró-cseprô 
nehézségeinken is könnyebben 
túltesszük magunkat

a szép hang kevés a sikerhez
Nehéz és drága mûfaj a tévés 
tehetségkutatás, mégis megéri.  
Az X-Faktort kicsit valóság show-
ként is, a Csillag születiket pedig 
modernizált Ki mit tud?-ként 
értelmezi az RTL Klub kreatív 
csapata. Schiwert-Takács László 
kreatív fôszerkesztô válaszolt 
kérdéseinkre.

VEZÉRCIKK

INTERJÚ

TEHETSÉGKUTATÁS

TEHETSÉGKUTATÁS

http://www.mediainfo.hu/
http://www.marketinginfo.hu/
https://twitter.com/atM_interaktiv
http://www.mediainfo.hu/@M/
http://www.facebook.com/atM.interaktiv
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Terápia fômûsoridôben
A lelkünknek Is jót tesz, hA Azt látjuk, hogy A legkIsebb kIrályfI, A szegénylegény VAgy Az 
árVA kIslány esete Akár A VAlóságbAn Is mûködhet. de nem csAk A lelkünknek tesz jót, 
hAnem mIndennApI Apró-cseprô nehézségeInken Is könnyebben túltesszük mAgunkAt, hA 
elsAjátítjuk A tehetségkutAtók „nekem Is sIkerülhet” mentAlItását. síklAkI IstVán szocI-
álpszIchológussAl, Az elte docenséVel beszélgettünk e mûsorok emberI-társAdAlmI ol-
dAláról.

- A média általában véve, azon belül a televízió, azon belül pedig – idôszakonként váltakozva – egy-egy mûfaj 

vagy mûsor a társadalom jelentôs hányada számára tûnik emberileg is fontosnak. A jelek szerint most a realityk és talk 

show-k után a tehetségkutatók vannak soron, ezeket nézik milliók, ez szervezi sokak mindennapjait. Miért?

Számos olyan pszichológiai indítékot mozgat meg a mûfaj, ami minden 

ember számára nagyon fontos. Az egyik: lássam azt, hogy valaki törekszik és 

egyrôl a kettôre jut. Ez a fajta narratíva nagyon mélyen és a legkülönbözôbb 

módokon benne van minden kultúrában, s ha kellôképpen dramatizálják, akkor 

megvan a lehetôség arra, hogy én, a nézô empátiát fejthessek ki, együtt 

érezhessek. A tehetségkutató voltaképpen rokon a valóság show-val abban az 

értelemben, hogy egyfajta félvalóságot kapunk: elhitetik velünk, hogy tényleg 

valódi tehetségkutatás folyik, jóllehet bennfentesek tisztában vannak azzal, 

hogy a lényeg korántsem ez, hanem a színház. Problémákkal, küzdelmekkel, 

egyéni sorsokkal megismerkedve, azonosulva, együtt érezve, szorítva végig 

lehet izgulni egy ilyen mûsort. Szintén fontos jelenség, hogy nagyon szeretünk 

mások életébe belekukkolni, illetve még egy kicsit, ha lehet, akkor valamennyire bele is avatkozni. Megint a valóság 

show effektus köszön tehát vissza, de a tehetségkutatók esetében ráadásul létezik még egy olyan pozitívum is, hogy 

aki csak nézôként vesz részt benne, annak a számára is igazolódik, hogy - társadalmilag és az illetô ember számára 

is – hasznos dologban vesz részt, segít abban, hogy kiteljesedjen egy tehetség. Ennek a mûfajnak tehát minden 

hagyomány szerint egy nagyon pozitív aurája van – szemben mondjuk a valóság show-val, amelynek esetében a 

kukkolás jóval hangsúlyosabb. A formátum sikerének fontos eleme, hogy lehet beszélgetni, vitatkozni róla családi, 

ismerôsi körben. „Tényleg hamis volt? Nem volt hamis? Én ennek drukkolok, te kinek?” Mindezt a legkülönbözôbb 

környezetekben lehet megvitatni, tehát folyamatosan strukturálhatja az emberek idejét a mûsor, s így az egyébként 

valamelyest monoton életet élôk számára is kiküszöbölhetôvé válik a horror vacui. Ha történetesen olyan dologgal 

tudják kitölteni az egyes nézôkben tátongó ûrt, amelyrôl ôszintén hiszik, hogy hasznos  és pozitív, hiszen egy új, 

társadalmilag fontos dologhoz tudnak hozzájárulni, az még fokozottabban kielégíti ezt az igényt. azt gondolom, ez 

a néhány szempont már önmagában is magyarázza a tehetségkutatók népszerûségét.
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- A tehetségkutatók nézését ezek szerint hasznosnak véljük, míg másokat kevésbé, sôt, egyes mûsortípusokat 

egyenesen cikinek érzünk. mennyire befolyásolhatja egy formátum sikerét, hogy valamit ciki-e nézni vagy sem?

Egyrészt az igazán megbízható nézettségi adatokat én ilyen összehasonlító módon nem ismerem, de 

valószínûleg ôrült nagy különbséget nem jelent az, hogy valami ciki-e vagy nem. a cikiség abban mutatkozhat meg 

inkább, hogy vállalom-e mások elôtt, hogy én valamit nézek. másrészt hadd kanyarodjak kicsit vissza: én komolyan 

gondolom, hogy ezeket a mûsorokat nem csupán hasznosnak érezzük, hanem ténylegesen hasznosak, függetlenül 

attól, hogy a mûfaj maga mennyire kamu. fenntartanak egy társadalmilag hasznos illúziót: szegény, nehézsorsú 

emberbôl van remény kinôni magunkat, feljutni és országos ismertségre szert tenni. ez a népmesei mozzanat 

nagyon benne van a tehetségkutatókban, ilyesmikre pedig minden normális társadalomnak szüksége van. Kellenek 

példák. hiszen lehet, hogy én éppenséggel nem tehetségkutatóban fogok kitûnni mint táncos vagy énekes, de az, 

hogy ez a fajta ethosz bennem van, segíthet engem abban, hogy kisebb, magánügyi problémáimba ne depressziósan, 

lemondással vágjak bele. ez a reakciómód segít egy csomó mindennapi gondon átvergôdni.

- Mindezek alapján azt gondolnám, hogy az ilyen típusú mûsorokra mindig szükség van. mégis azzal kezdtük az 

interjút, hogy a tévépiaci széljárás többé-kevésbé folyamatosan változik.

Én el tudom képzelni, hogy a tehetségkutatók mehetnének akár folyamatosan is. Nyilván mindig kellene a 

formátumon egy kicsit változtatni, különben egy idô után unalmassá válik. Lehet, hogy ha egy év múlva egy újabb 

x-faktort (vagy bármit) leadnának változatlan formában, akkor az már nem menne annyira jól. Önmagában viszont 

egy olyan mûfaj, amelyben erôfeszítések révén egyrôl a kettôre jutnak emberek, s ehhez még egy társadalmi 

nyilvánosság, hozzájárulás, szavazás, stb. is társul, bármeddig népszerû és eladható maradhat. 

Az ön által említett hullámzások összefügghetnek azzal is, hogy egy ekkora szabású formátumot sem 

kidolgozni sem megvásárolni nem egyszerû. persze az újdonság is fontos tényezô: ha például még nem találták 

volna fel a valóság show-t, akkor egy annyira új és meghökkentô mûfaj természetesen vonna magára figyelmet most 

is, és lehet, hogy a tehetségkutatók helyett azok mennének. pszichológiai szempontból vizsgálva mindenesetre – a 

monotonitás ügyes elkerülésével és a megfelelô mennyiségû anyagi forrás meglétét feltételezve – akármeddig 

elfuthat a mûfaj. Sôt, tulajdonképpen léteznek olyan televíziós formátumok, amelyek örökéletûnek tûnnek, ilyen 

például a leggyengébb láncszem a bbc-n, ami legalább tíz éve megy ugyanolyan nívón és nagyjából ugyanolyan 

nézettséggel, minden változtatás nélkül. Egyszerûen nem unják meg.

- Véleménye szerint a tehetségkutatók háza táján létezô rajongás hány százaléka szól a mûsornak magának, 

illetve a köré épített marketingkampánynak, és mekkora hányada a fellépôknek?

Azt hiszem, ezek nem nagyon választhatók el egymástól, hiszen a szereplôket eleve úgy válogatják, hogy 

gerjesszenek maguk körül némi zsongást. Vannak az efféle mûsoroknak bizonyos népmesei toposzai, amiket már 

érintettünk is: sokszor az esélytelenbôl egy csapásra sztár lesz, a nézônek pedig teljesen mindegy, hogy ez 

megrendezett-e vagy sem. Ezek a csodafordulatok egyrészt benne vannak a mûsorformátumokban is, másrészt 

mégiscsak a szereplôkrôl magukról szólnak. Ráadásul ezt nem lehet úgy csinálni, hogy túlságosan kilógjon a lóláb, 

mert akkor pont ellentétes hatást vált ki a nézôkben, így a marketing szerepe is korlátos. A közönség egyébként 

szívesen ámítja magát, ha valami a legkevésbé is hihetôen van tálalva, akkor boldogan el is hiszi azt. 
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Kétségtelen azonban, hogy mellé is lehet fogni ez ügyben, látok is erre példákat, ez pedig nagyon komoly 

bumeránghatást válthat ki.

- Tekintve, hogy magyarországon és pláne globális szinten mennyi tehetség tûnt fel ezekben a mûsorokban, és 

abból mennyi lett tartósan is komolyan vehetô sztár, mégiscsak felveti azt a kérdést, hogy mennyire valódi a szereplôk 

iránti odaadásunk.

Persze, hiszen a szereplôk iránti rajongás a mûsor dramaturgiájához is kötôdik. az, hogy aztán egy konkrét 

nyertes megmarad-e a szórakoztatóiparban, illetve hogy ott mire viszi, már nem tartozik a dramaturgiához, az inkább 

a bulvárt foglalkoztatja már – legalábbis egy darabig. Valóban nem önmagában a szereplô az érdekes, hanem a 

szereplô az adott dramaturgiában. Ezért gondolom, hogy nem szétválasztható a kettô egymástól. Ebben az 

értelemben ez az egész egy szappanopera.

- Mi az oka annak, hogy ezeket a mûsorokat egyesek ugyanakkora vehemenciával tudják utálni, mint mások 

szeretni?

Az arányokról nehezen tudnék nyilatkozni, mert nincsen erre adatom, de az ösztöneim és a szociálpszichológusi 

érzéseim azt súgják, hogy a tehetségkutatókkal szemben tömeges ellenszenv azért nem nagyon van. Sokkal kevésbé 

megosztó, mint mondjuk egy valóság show, bár ezt inkább személyesen, mint tudományosan tapasztalom. Az pedig, 

hogy valaki „csak azért is” utál valamit, amit nagyon sokan szeretnek egy régi, természetes emberi tulajdonság.

- Tényleg akkora dráma a tehetségkutatókban szerepelni, mint amekkorának láttatják?

Azt gondolom, hogy igen, de ez azért fel van építve a szereplôk számára is. Bekerülnek egy sajátos szituációba, 

ami eleve kicsit szívdobogtató, ráadásul zárt helyzetben találják magukat, melyben – nem pejoratív értelemben véve 

– manipulálva vannak, egymást is hergelik, és így tovább. az egésznek van egy a helyzetbôl adódó felfokozottsága, 

amely révén a képernyôn is könnyen meg tudnak jelenni szélsôséges érzelmek. Nem véletlenül teremtenek olyan 

légkört, amilyet, a szereplôk például többnyire elvonulnak a világtól, ami a formátumnak fontos tartalmi része, 

nemcsak technikai dolog. ilyen értelemben ôk abszolút ôszinték, de azért ez nem egy normális, természetes 

szituáció.
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régen többet számított a tehetség
A Táncdalfesztiválra, ma is sztárnak számító ifjú tehetségeire etalonként tekinthet(ne) a szakma. bánki 

Iván 1969-ben, 1971-ben és 1977-ben rendezte a mûsort (bár a legutóbbit már metronóm ´77 néven), vele 
beszélgettünk régmúltról és jelenrôl. A külcsín ma is kevesebbet számít, mint hinnénk.

- A táncdalfesztivál tekinthetô-e a mai 
tehetségkutatók ôsformájának, vagy egészen más 
volt?

A kettô egyszerre igaz, tekinthetô elôdnek is, de 

természetesen nagyon más is volt. Ez elsôsorban abból 

fakad, hogy az 1960-70-es években a magyar 

könnyûzenei világ nagyon szûk volt, mindössze néhány 

tucatnyian tevékenykedtek benne, így jóval nehezebb 

volt akkoriban megtölteni a mûsorokat. Manapság sokkal 

szélesebb merítésre van lehetôség, abból adódóan, 

hogy a zenei képzés sokkal elterjedtebb és 

elôrehaladottabb.

- ön szerint miért maradtak a pályán a régmúlt 
gyôztesei, s miért kisebb hatásúak a mai 
tehetségkutatókban feltûnôk?

Korábban valóban könnyebben fennmaradtak a 

képernyôre került tehetségek, ez azonban nem a mai 

fiatalok hiányossága. ôket a kereskedelmi televíziózás 

sokkal hamarabb felzabálja, mint elôdeiket, a nagy 

pörgésben a két mûsorral korábbi nyertesekre, fellépôkre 

már kevesen kíváncsiak. Mi annak idején gondoztuk is a 

tehetségeket, fellépési lehetôséget, munkát adtunk 

nekik, de nem egy olyan szerzôdés révén, melynek 

értelmében levegôt sem vehettek máshol, csak nálunk. 

Éppen úgy segítettünk nekik, hogy nem írattunk alá 

velük szerzôdést. Akkoriban kölcsönösen szükségünk 

volt egymásra.

- mik voltak az indulás körülményei?
Külföldön voltak elôzményei a mûsornak, 

konkrétan az olasz San Remó-i fesztivál volt a mintánk 

azzal a különbséggel, hogy az sokkal nagyobb szabású 

volt. Egy országos gördülôfesztivál elôzte meg, és annak 

a gyôztesei léphettek aztán fel San Remóban. A 

Táncdalfesztivált tulajdonképpen három ember hozta 

létre: Fellegi Tamás osztályvezetô Bánki László 

fôszerkesztô és Borba Lajos, aki a Magyar Rádióban volt 

partnerük. A műsort ugyanis a rádió és a Magyar Televízió 

együtt készítette, ami a tévének azért volt óriási segítség, 

mert akkoriban, amikor a Táncdalfesztivál indult, a ´60-

as évek elején, még csak a szárnyait bontogatta, míg a 

rádió több évtizedes múltra tekintett vissza. A 

kezdetekben Kalmár András volt a rendezô, ô már 

meghalt azóta. Az említett szakemberek Mögött-mellett 

állt egy másik trió, Balassa P. Tamás, Körmendi Vilmos 

és Dobsa Sándor, ôk voltak a „zenei ész”. A dalszerzôknek 

kiírt verseny – merthogy a Táncdalfesztivál eredetileg a 

dalok, nem a dalnokok megmérettetése volt, még ha a 

közönség ehhez képest fordítva is állt a mûsorhoz – elsô 

részében ôk döntöttek arról a zongorakivonatok alapján, 

hogy mely szerzemények ütik meg a bekerüléshez 

szükséges színvonalat. A következô körben az 

énekeseket választották ki, ebben már a rendezô is részt 

vett, hiszen a színpadképesség terén neki is döntô szava 

volt. Utána a dalokat és az énekeseket párosították 

össze, ebbe a folyamatba a jelentkezôk közül csak a már 

ismertebb, a pályán már elindult mûvészeknek volt 

beleszólása, akiket nem akartak elveszíteni a mûsor 

számára. A zenekarok 90 százalékban a saját számaikat 
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Shozták, hiszen ott eleve volt zeneszerzô vagy 

dalszövegíró. Így állt össze az elôdöntôk 36-40 dalos 

repertoárja, amely mindig valamelyik budapesti 

színházban hangzott el, s egy szakmai (zenészekbôl, 

énekesekbôl, szövegírókból, költôkbôl álló) zsûri 

döntött. A döntôben mindig nemzetközi volt a zsûri, s 

mindig fellépett egy világ- vagy európai viszonylatban is 

befutott sztár. Ez azért is fontos volt, mert minden adás, 

így a döntô is, már akkor is teljesen élôben zajlott, s a 

zsûrinek idôre volt szüksége a döntéshez. A ´60-as, ´70-

es években is létezett már közönségdíj, vagyis a nézôk 

akkor is szavazhattak, csak akkor még postán, a rádió 

újság hátuljából kivágható levelezôlapon. Azt, aki a 

legtöbb szavazatot kapta, még egyszer hallhatta a 

közönség. A nyeremény egyébként maga a gyôzelem és 

az ismertség volt, illetve a Hungaroton ajánlott lemezt a 

feltûnt tehetségeknek. Ez aztán nagy sokk lehetett a 

fellépôk számára, mivel nagyjából egy évük volt arra, 

hogy összehozzanak egy LP-re való anyagot, vagyis 10-

12 számot.

- A technika illetve a szaktudás nyilván rengeteget 
fejlôdött az elmúlt évtizedekben. Véleménye szerint 
egy tehetségkutató esetében mennyire számítanak a 
technikai megoldások?

Designerek, stylistok, line producerek és egyéb 

idegen szavak ide vagy oda, akkor is és most is az 

egyéniség volt a döntô a szólisták esetében, a 

zenekaroknál pedig az együttes hangzás és általános 

varázs. A múlt és a jelen mûsorai között a nagy különbség 

az, hogy régebben nem törekedtek (törekedtünk) a 

személyiség megváltoztatására. Manapság sokszor ez 

történik, ami válhat a versenyzô javára, de kárára is. Tavaly 

az Eurovíziós Dalfesztiválon a mindenki által vártnál 

rosszabb helyezést elérô Wolf Kati számára például 

kifejezetten káros volt az öltözéke és az, ami mögötte 

történt a színpadon. Viszont mindebbe neki nem volt 

beleszólása. Az ô bôrét vitte a vásárra a szakértelem 

teljes hiánya! A Táncdalfesztiválok során elôfordult, hogy 

két nagy nevû énekes pont ugyanabban a ruhában jelent 

meg az öltözôben, s az egyik kénytelen volt hazamenni 

átöltözni, mivel ôk még maguk öltözködtek, s a hajukat 

is olyanra fésülte-szárította a fodrász, amilyenre kérték.

- A technikára azért is kérdeztem rá, mert úgy 
sejtem, az egyre csillogóbb-villogóbb mûsoroknak is 
köszönhetô, hogy a médiafogyasztói ingerküszöb 
megemelkedett, s az efféle körítés nélkül már nem 
vagyunk kíváncsiak a tehetségkutatókra. ön szerint 
okozhatja-e ez, hogy hazai rádióban évtizedek óta nem 
hallhattunk hasonló mûsort?

Szerintem ennek a megoldását egészen másfelé 

kell keresnünk, és sokkal prózaibb az említettnél. A 

rádióknál egyszerûen nem áll rendelkezésre megfelelô 

mennyiségû pénz, hiszen kevesebben és kevesebbért 

hirdetnek, kevesebb szponzort lehet összehozni, 

kevesebb reklámidôt lehet értékesíteni.

- Viszont az, amit ön említ, azért is van, mert a 
potenciális hirdetôk és szponzorok úgy vélik, kevésbé 
lenne sikeres egy rádiós mûsor, mint egy tévés. ha 
lehetôséget látnának benne, kapva kapnának az 
alkalmon.

Igen, nos, melyik volt elôbb, a tyúk vagy a tojás? 

Valószínûleg egyébként nem véletlen az, hogy külföldi 

példát se nagyon látunk rádiós tehetségkutatásra. 

Elôször meg kellene csinálni Amerikában, majd 

Londonon, Észak- és Dél-Európán keresztül esetleg 

megérkezhetne ide is.

- miért lett vége a nagy múltú tehetségkutatóknak 
az állami televízióban, s miért pont akkor, amikor?

Hasonló módon tudok erre válaszolni, mint az 

elôzô kérdésére: az ok a közszolgálati tévé 

elpénztelenedése volt. Ki Mit Tud? utoljára 1996-ban 

zajlott, ami egybeesik a kereskedelmi televíziók indulásával. 

„Nem véletlen, hogy Ki Mit Tud? utoljára 1996-ban zajlott, 

ami egybeesik a kereskedelmi televíziók indulásával.”
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Késôbb amúgy A Társulat, melyben az István, a király 

szereplôgárdáját keresték, szerencsére megmutatta, 

hogy a köztévében is meg lehet csinálni egy színvonalas 

tehetségkutatót. Az is kiderült azonban, hogy ehhez 

ugyanannyi pénz kell, mint egy kereskedelmi tévénél, 

illetve egy ugyanolyan jó kapcsolatokkal rendelkezô 

producer. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy a minden 

tekintetben lépéselônnyel rendelkezô  MTV a ´90-es 

évek második felében nem tudta lereagálni a kereskedelmi 

televíziók piacra lépését, s a nézettsége szinte elolvadt. 

Pedig voltak elôtte remek nemzetközi példák, a két 

német közszolgálati televízió, az ARD és a ZDF vezetô 

pozícióban van ma is.

még a táncdalfesztiválnak is volt elôdje 
Talán a legismertebb hazai tehetségkutató mûsor a 

régmúlt idôk Ki Mit Tud?-ja. A Magyar Televízión 1962 és 

1996 között összesen tíz évadot ért meg. Általános 

tehetségkutató volt, vagyis az élet bármely területérôl 

jelentkezhettek versenyzôk, viszont több kategóriában 

mérték össze erejüket. Ebben a mûsorban tûnt fel többek 

között Falusi Mariann, a Generál együttes, Gálvölgyi 

János, Ghyczy Tamás bûvész, Harangozó Teri, a Hungária, 

Kern András, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, a Neoton, a 

Pokolgép vagy Szögi Csaba néptáncmûvész. Már a 

hatvanas években is tízezrek jelentkeztek a versenybe, 

amelyet a helyszínen is több százezren követtek 

figyelemmel. A rendezô a korai adássorozatokkor Pauló 

János, mûsorvezetôje Megyeri Károly volt, akit késôbb 

Antal Imre, majd Gálvölgyi János váltott. Emlékezetes a 

Ki Mit Tud? díszlete is, amely vasúti személygépkocsikat 

ábrázolt. Ebbe ültek a továbbjutók, akik ki is eshettek a 

vonatból, ha kategóriájukban a zsûri késôbb valakit 

érdemesebbnek gondolt a továbbjutásra.

bánki iván
Született: Budapest, 1937. július 23.      

Tanulmányai: Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola (1960-1961), (Makk Károly és Máriássy Félix tanítványa volt,  

        két év elvégzése után tanulmányait nem folytatta.)

Mûvelôdéspolitika és szociológia szakon szerzett diplomát (1982-ben)

Munkahelyei: Magyar Televízió (1959-1999)

1980-1989: Szórakoztató Fôszerkesztôség helyettes vezetôje, majd kb. egy évig fôszerkesztôje volt mindaddig,           

       míg a produceri irodák kialakultak. Akkor a Pro-film produceri iroda vezetôje lett. 

1996-1999: Szórakoztató Fôszerkesztôség vezetôje, osztályvezetô.

A Magyar Televíziónál végigjárta a rendezéshez vezetô út minden grádicsát. Dokumentumfilm rendezéssel      

       kezdte, s mindjárt az elején l963-ban fesztivált nyert Alexandriában egy szocio-dokumentum-filmmel, a Három  

       deci tisztánnal. 

Készített  zenei mûsorokat, köztük a kedvelt TV Zenei Klubját, forgatott dokumentumfilmet Arthur Rubinsteinnel,  

       Ella Fitzgeralddal, Louis Armstronggal és Yehudi Menuhinnal, Vlagyimir Viszockíjról a hetvenes években   

       rendezett portré filmet, Táncdalfesztivált és tv revüket 1969-tôl 2000-ig.

1971-ben Barcelona ajándékozta meg a Premio Ondassal, a Hullámok díjával, s még ugyanabban az évben  

       megnyerte a Miskolci Rövidfilm Fesztivált a Porond és Iskola címû filmjével.

1978-ban kéthónapos ösztöndíjasként az elsô magyar televíziós volt az ORF-nél Bécsben.Az akkor született  

        külföldi kapcsolatok a közelmúltig éltek, mely annak köszönhetô, hogy   „gondozója” volt a nyolcvanas években a  

       magyar-osztrák közös produkcióknak, melyeket részben maga rendezett, részben pedig Marton László, Horváth  

       Ádám, Bednai Nándor és Kalmár András.
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Véleménye van? szóljon hozzá!

forrás: MTV Arcképcsarnok

http://www.marketinginfo.hu/forum/
http://www.mtv.hu/arckepcsarnok/index.php?_page=adatlap&_id=104#
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- A mûsor nemcsak a tehetségkutatók, de az 
egész hazai televíziózás vitathatatlan császára 
jelenleg. mi ennek az oka?                

A”jelenleg”-ben érzek egy csipetnyi vészjósló kétkedést 

a jövôre nézve... Ennél én optimistább vagyok, ugyanakkor 

a siker okait nehéz pontosan meghatározni. Leginkább a 

nagyszerû formátum hozzáértô interpretálása a magyar 

viszonyokra és a casting eredményessége lehet a siker 

titka, amely összeadódik a mentorok eredetiségével. 

Szóval jó ízlés és jó döntések.

- mi a tehetségkutatók legnagyobb vonzereje? 

Jó nézni másokat felemelkedni, mert ettôl az ember úgy 

érzi, ha lehetôség adódik rá, neki is sikerülhet. A zenén 

keresztül könnyû eljutni az emberek szívéhez, ez a 

gyomor után a mindjárt a második út. Egyébként az 

X-Faktor legalább annyira egy reality mûfajú mûsor is, 

mint amennyire zenei vagy tehetségkutató show. Szép 

és tehetséges embereket jó nézni, de csak akkor, ha 

érdekes figurák is. Anélkül dögunalom lenne, a szép 

hang kevés a sikerhez. Ha a versenyzôk szempontjából 

nézzük, nekik nyilván a lehetôség a fontos, a karrier 

ígérete az, amely vonzó. Különösen a hazai zenei piacot 

erôteljesen meghatározzák azok az elôadók, akik 

különbözô tehetségkutatókban tûntek fel. Egy ilyen kis 

piacon nehéz is más módon sikerre vinni egy énekest, a 

fokozatos, alulról történô karrierépítés lassú és így aztán 

drága folyamat is egyben. A lemezpiac megrekkenésével, 

az új piaci modell kialakulásának még átmeneti 

idôszakában a kiadóknak, menedzsmenteknek nincs 

elég pénze hozzá, hogy a semmibôl berobbantsanak 

egy elôadót a köztudatba. Túl nagy a zaj, egy 

fômûsoridôben hetente jelentkezô tévéshow-val 

szemben gyakorlatilag nem lehet versenyezni, annyira 

erôteljes felület. Teret kapni sokkal inkább azokban a 

mûfajokban lehet enélkül, amely zenei irányzatok 

rajongói nem elhivatott tévénézôk, tehát például az 

undergroundra kevéssé van hatással egy tehetségkutató 

mûsor.

- más formátumokkal összevetve mennyire 
drága egy nagyszabású tehetségkutató? Ennek 
fényében mi számít sikernek egy ilyen mûsor esetében? 

Kicsit nehéz volna a körtét összehasonlítani a 

kengurulábnyommal. A mûsor elsô kockájának 

a szép hang KeVés a siKerhez
nehéz és drága mûfaj a tévés tehetségkutatás, mégis megéri.  az X-faktort kicsit valóság show-ként 

is, a Csillag születiket pedig modernizált Ki mit tud?-ként értelmezi az rTL Klub kreatív csapata. schiwert-
Takács László kreatív fôszerkesztô válaszolt kérdéseinkre.
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„Jó nézni másokat felemelkedni, mert ettôl az ember úgy 

érzi, ha lehetôség adódik rá, neki is sikerülhet”
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leforgatása elôtt legalább három hónappal, az adásba 

kerülés elôtt több mint fél évvel elkezdôdnek az 

elôkészületek. Az X-Faktor 19 epizódból áll, 8 rögzített 

rész kerül képernyôre, három etapban: válogatás, tábor, 

mentorház. Az elsô esetében a nagy stúdióban forgatunk, 

nagy stábbal, a másodiknál és harmadiknál a külsô 

helyszíneken való forgatással járó költségek magasak. A 

háttérben zajló munka is rengeteg idôt és nyilván sok 

pénzt emészt fel, sok-sok ember dolgozik az elôadók 

felkészítésén és a produkciók létrehozásán, stylistok, 

énektanárok, koreográfusok, valamint grafikusok a 

háttereken, zenészek a dalok alapjain. Az élô show-któl 

kezdve 11 epizódon át sok táncossal, hangosítással, 

próbákkal, nagy stábbal dolgozunk, rengeteg lámpával, 

ledfalakkal. Ezek mind pénzigényes dolgok, tehát 

összességében a televíziós mûsorfajták között az 

X-Faktor egy drága formátumnak tekinthetô. Sikernek 

pedig az számít, hogy már a harmadik évad van a 

képernyôn. Az elsô két évad és a 2012-es show eddig 

adásba került epizódjai is átlagosan 50 százalék körüli 

nézettséget produkáltak. Tekintetbe véve, hogy nagyjából 

száz magyarul beszélô televíziócsatorna van hazánkban, 

ez meglehetôsen erôs eredménynek számít.

- nyilván vannak a tehetségen kívüli válogatási 
szempontok is. melyek ezek?
Mindegyik mentornak megvannak a maga szempontjai. 

A színpadképesség és az énektudás persze fontos, ezen 

túl Malek Miklós nemzetközi szemléletet hoz; Geszti 

Péter reklámszakemberként fontos megközelítésnek 

tartja a piacképességet, eladhatóságot; Ildi az érzelmek 

ôszinte megmutatásában; Feró a személyiség erejében 

hisz leginkább. Nyilván ez egy leegyszerûsített 

megközelítés, hiszen mindegyiküket sok szempont 

mozgatja a döntéseikben. Csak olyan elôadó léphet a 

válogatókon a mentorok elé, aki valamilyen értelemben 

véve érdekes. Ez a legfontosabb szempont, mindegy 

mennyire énekel jól valaki, ha a személyisége szürke.

- Hogyan választják ki a zsûritagokat? A közöttük 
kialakuló esetleges konfliktusok árthatnak-e a 
produkciónak?
Az X-Faktor esetében hosszú castingidôszak elôzte meg 

a zsûritagok kiválasztását. Szóba csak olyan kerülhetett, 

akinek a személye hiteles és aki megjátszás nélkül képes 

önmagát adni. Ki tudja mondani azt, amit gondol, úgy 

tud véleményt formálni, hogy nem azon aggódik, mit 

szólnak majd mások, aki elkötelezetten tud valóban 

hónapokon keresztül rengeteg idôt szánni arra, hogy a 

szakmában megszerzett tudását felhasználva tanítsa, 

segítse a versenyzôket. Ezeken túl a legfontosabb 

szempont természetesen a négy mentor egymáshoz 

való viszonya, a sokat emlegetett kémia. Az, hogy mit ad 

ki a négy ember együtt, megfelelô elegye képzôdik-e a 

szakmaiságnak, a humornak, a kritikának, az 

ôszinteségnek. Mivel ellenérdekelt felek, hiszen a 

mentorok is versenyben állnak egymással, természetes, 

hogy vannak konfliktusaik, ez nem árt a show-nak, csak 

az ártana, ha ezek nem ôszinték volnának. Ha vannak is 

vitáik, azért alapvetôen tisztelik és szeretik is egymást.

- Hogyan választják ki a mûsorvezetôket? 
Érzése szerint voltak-e ez ügyben melléfogásaik
Egy élô show komoly szakmai kihívás, rutin nélkül nem állhat 

senki kamerák elé. A legfontosabb tulajdonságok szerintem: 

erôteljes személyiség, remek humorérzék, rögtönzési 

képesség, önirónia, kiváló ritmusérzék, a koncentrált figyelem 

képessége, fegyelmezettség, biztos memória.
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- Összesen hányan dolgoznak egy tehetségkutatón?
Ez mindig a mûsor adott etapjától függ. A show 

elôkészítésén, a casting idôszakban mindössze 7-8 

ember dolgozott. Ez a szám a válogató epizódok, 

valamint a tábor felvétele elôtti elôkészítésre kb. 15-re, a 

forgatásokra pedig 180 fölé nôtt. Az élô show-k 

elôkészítésén a szûken vett szerkesztôség 15 

szerkesztôbôl/riporterbôl áll. Mindennel együtt az élô 

show-kon közel 200 ember dolgozik, ebben benne van a 

mûszaki személyzettôl kezdve, az operatôrökön át a 

sminkeseken és fodrászokon keresztül minden 

kollégánk.

- A mûsor élô része mennyiben nehezebb? A 
felvételrôl sugárzott részek rögzítésekor elôfordul-e, 
hogy egy-egy jelenetet többször felvesznek?
Az élô epizódokban magától értetôdôen nincs lehetôség 

ismétlésre. A rögzített epizódokban sem szokott ilyen 

elôfordulni, számos okból, részben mert reality a 

mûfajunk, legfeljebb technikai okokból adódhat elô, 

hogy egy jelenetet újra kell forgatni. A válogatáson az 

egyik énekesprodukció felvétele alatt leállt a szerver, 

amire rögzítettünk, így az elôadónak újra kellett énekelnie 

a dalát. Ez egyszer a mentorházban is elôfordult, 

feltámadt a szél és a mentorok feje feletti napernyô 

bemászott az énekes arca elé, ezért újra kellett kezdeni 

a produkcióját. Legfeljebb ilyen helyzetek miatt szoktunk 

újrakezdeni valamit, de a történések valódiak, nincsen 

sírás, dr áma vagy nevetés hatodik csapóra újra ismételve. 

Az hamis lenne, az pedig ordítva ugrana le a képernyôrôl. 

A nézô talán nem tudná miért utálja, de hazugság és a 

színjáték itt, ebben a mûfajban nem él meg.

- A Csillag születik némileg hasonlít a régi idôk 
Ki mit tud?-jaira. Tudatos döntés volt-e, hogy 
felélesszék ezt a régi formátumot?
Amikor 2007-ben megszületett a döntés, hogy legyen 

egy tehetségkutató formátuma a csatornának, a teljes 

kreatív csapat leült és együtt fogalmaztuk meg, milyen 

kritériumoknak kell megfelelnie egy modern, mûfaji 

korlátok nélküli tehetségkutatónak, ha úgy tetszik, egy 

XXI. századi Ki Mit Tud-nak. A mûsor rendszere, 

felépítése és szabályrendszere, menete egészen más, 

mint az egykori Ki Mit Tud-é, a közös halmaz annyi, hogy 

nem csak énekesek, hanem mûfajtól szinte függetlenül 

szinte bárki jelentkezhet a mûsorba.

- mi az oka annak, hogy többnyire mégis énekesek, 
illetve maximum táncosok maradnak talpon a végére? 
Erre kíváncsi a magyar tévézô?
Az énekeseknek és a táncosoknak is nagyon nehéz dolga 

van, még nekik is ôrült kemény munka hétrôl hétre 

megújulni és új, profi produkcióval a színpadra állni. Más 

mûfajban még nehezebb folyamatosan újat mutatni.

- A zsûri összetétele miért úgy alakult az évek 
során, ahogy?
Az elsô évad is sikeres volt és nézett, a 2009-es évadban 

azonban már válogató epizódokat is készítettünk, más lett 

a feladat, más hangulatú zsûrire volt szükség, sokkal több 

humort szándékoztunk belevenni. Így adta magát, hogy a 

feladatnak megfelelôen újítsunk. Két évadon át kiválóan 

teljesített a második Csillag Születik zsûri, a váltásra azért 

volt szükség, mert a negyedik évadra meg kellett újítani a 

mûsort, aminek számos változtatás mellett az egyik 

eleme az volt, hogy új zsûri bírálta a produkciókat.

 

    schiwert-Takács László
 Munkahelyeim: MTV, IKO Media, RTL Klub

 Iskoláim: Károlyi Mihály KGSzkI, Szegedi Egyetem-BMI, média-kommunikáció

 Hobbim: Ugyan, mikor?

 Szakmai példaképeim: Tanítóm-mentorom, dr. Sömjén Antónia és Simon Cowell. És persze egy hosszú lista   

           azokról, akik alakították az elmúlt években a szakmai látásmódomat, mely listán sok jelenlegi és korábbi   

  kollégám, munkatársam és több fônököm neve is szerepel, de ezúton inkább nem nyalnék semelyik irányba.

 Kedvenc filmem: Veszedelmes viszonyok

 Kedvenc sorozatom: West Wing, White Collar

 Terveim a jövôre: Zenei menedzsment, gigászi tévé show-k és egy kis nyugalom néha.
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A formátum egy egész ország számára ismert: orszá-

gos felhívást és válogatást követôen a selejtezôkörbôl 

az elôdöntôkbe és döntôkbe jutott vállalkozó szellemû 

énekespalánták a nézôk és a zsûri szavazatai alapján 

választják ki az Év hangját, akit lemezszerzôdéssel és 

egyéb értékes tárgyi nyereményekkel jutalmaznak, il-

letve igyekeznek egyengetni az útját a sztárvilágban. A 

mûsor saját fejlesztés, de eleinte talán leginkább a Pop 

Idolra, késôbb a Star Academyre hasonlított.

Az elsô széria 2003 ôsze és 2004 tavasza, a második 

2004 ôsze és 2005 tavasza, a harmadik 2005 ôsze és 

2006 tavasza között futott. A negyedik évadra 2008 au-

gusztusáig kellett várni és decemberig tartott. Az ötö-

dik etap ismét nagyobb kihagyás után, 2010 májusában 

jelentkezett, s szintén az év utolsó haváig húzódott, 

így ez volt a mûsor eddigi leghosszabb inkarnációja. A 

hatodik, egyben – eddig – utolsó évad idén február és 

május között volt képernyôn.

A hat eddigi Megasztár-gyôztes, sorrendben: Tóth Vera, 

Molnár Ferenc (Caramel), Rúzsa Magdolna, Király Vik-

tor, Tolvai Renáta és Radics Gigi. Akadnak olyan egykori 

versenyzôk is, akik ugyan nem kerültek be a döntôbe, de 

mégis sikerült ismertté válniuk. Az elsô széria elôdön-

tôsei közül Tarr Veronika és Dávid Roland, a második 

Megasztárból Laczkó Noémi  („Noa Rock”, a Lovegun  

énekesnôje) és Darabos Ivett Kata (a LIV énekesnôje) 

vagy Garda Zsuzsanna, a harmadik évadból pedig Zen-

tai Márk. Balogh Brigitta, aki szintén a harmadik széria 

egyik elôdöntôse volt, késôbb versenyzett a konkurens 

csatorna, az RTL klub saját tehetségkutatójában, a Csil-

lag születikben is. A harmadik Megasztár elôdöntôjé-

ben szerepelt a vörös hajú Tóth Gabriella, becenevén 

Gabesz is, aki a Tomboy! együttes egyik énekesnôje, 

valamint Oravecz Kristóf („Paddy O’Reilly”), a Paddy 

and the Rats énekese, illetve Walkó Csaba, a Compact 

Disco frontembere, aki a huszonnegyedik helyezést 

érte el a 2012-es Eurovíziós Dalversenyen. Az elsô Me-

gasztár középdöntôjéig eljutott Singh Viktória Kudrat 

– aki az RTL-es X-faktorban is szerencsét próbált – is 

elismert énekesnô, az Unisex tagja. Hallhattuk a ne-

gyedik Megasztárban is, vagy éppen az Anna and the 

Barbies együttes lemezének egyik vendégelôadója-

ként. Domján Róbert zenész szintén szerepelt a má-

sodik Megasztár egyik elôdöntôjében. A legnagyobb 

visszhangot talán Tabáni István keltette, akit a 4. széria 

legjobb 30 versenyzôje között tanácsolt el a zsûri. Az-

megaszTár, VoiCe:
az eLsô feCsKe és a KihíVó
A HAZAI KERESKEDELMI TELEVÍZIóZÁS ELSô ZENEI TEHETSÉGKUTATóJAKÉNT INDULT MÉG 2003-BAN A 

MEGASZTÁR. A MûSOR AZóTA HAT ÉVADOT ÉLT MEG, SIKERE PEDIG TÖRETLENNEK MONDHATó. IDÉN A 

TV2-N EGy MÁSIK HASONLó MûSOR, A THE VOICE IS ELINDULT (RÁADÁSUL AZ ELôDÉHEZ NAGyON HA-

SONLó SZLOGENNEL), DE A CSATORNÁNÁL BIZTOSAK ABBAN: NEM CSERÉRôL VAN SZó, A CSOPORTHOZ 

TARTOZó TÉVÉK VALAMELyIKÉN BIZTOSAN LESZ MÉG MEGASZTÁR.
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óta megnyerte a konkurens RTL Klub Csillag Születik 

címû tehetségkutató mûsorát, és az ország egyik leg-

kedveltebb énekesévé lépett elô. Az ötödik Megasztár 

elôválogatása során lett ismert Szarka László, aki az 

Alphaville Big in Japan címû számát adta elô igen rosz-

sz angolsággal. A médiában ez a felvétel és maga az 

elôadó is Bikicsunáj néven vált ismertté, és fan-klubok, 

blogok alakultak a rajongói körökbôl. A felvételt csak 

a youtube videomegosztó portálon egy hét alatt 360 

ezren látták. Töreki Andrea, A Társulat és Kocsis Tibor, 

a Csillag születik versenyzôje, illetve a 2011-es X-faktor 

nyertese szintén szerepeltek a Megasztár elsô szériá-

jának elôdöntôiben. A mûsor olyan további híressége-

ket adott a hazai pop szcénának, mint Gáspár László, 

Kökény Attila, Tóth Gabi vagy Oláh Ibolya, ôk azonban 

már a döntô körbe is bejutottak.

A zsûri összetétele is komoly változásokon ment ke-

resztül az évek során. Eleinte Bakács Tibor „Setten-

kedô”, Pély Barna, Pierrot, Presser Gábor és Spitzer 

Gyöngyi (Soma) voltak az ítészek. Késôbb Pierrot he-

lyére Novák Péter érkezett, ezt követôen azonban 

teljesen megújult a gárda: jött Eszenyi Enikô, Fenyô 

Miklós, Mester Tamás és Friderikusz Sándor. 2010-ben 

Fenyô Miklós helyére még visszaült Presser Gábor, 

idénre azonban csak Mester Tamás maradt a korábbi 

zsûritagok közül, s Bereczki Zoltán, Bochkor Gábor és 

Falusi Mariann lettek új kollégái.

„A tehetségkutató egy nagyon hálás mûfaj. Maga a tör-

ténet, hogy egy átlagemberbôl négy-öt héttel késôbb 

már ünnepelt sztár lesz, az eleve sikerre van ítélve. Ez a 

tehetségkutatók titka. A Megasztár minden elképzelést 

felülmúlóan beváltotta a reményeinket, már az elsô 

széria is bôven a csatornaátlag felett teljesített, nem 

túlzás azt állítani, hogy egy egész ország nézte. A töb-

bi széria sikere is töretlen volt” - mondta el lapunknak 

a mûsorral kapcsolatban Kiss Péter programigazgató. 

Hozzátette: az egyes szériák során mindig megpróbál-

tak változtatni valamit, ami szerinte minden esetben a 

mûsor javát szolgálta, az csak izgalmasabb és fordu-

latosabb lett az újítások révén. „Nem éreztük, hogy a 

színvonal romlott volna az elmúlt évek alatt” - jelen-

tette ki kérdésünkre a vezetô. A legsikeresebb évadok 

egyébként a második és az ötödik voltak, ezek átlagos 

közönségaránya a kereskedelmi célcsoporton 40 szá-

zalék körül volt.

Van, hogy a hang is elég

A hazai piac legújabb trónkövetelôje a Hollandiából in-

dult Voice, ami október közepe óta látható a TV2-n. „A 

Voice ott kezdôdik, ahol a többi tehetségkutató véget 

ér. Itt csak jó hangok kerülnek a meghallgatásra, lehet-

nek akár profik is. Önmagában az a dramaturgiai csavar, 

hogy a Mesterek (azaz a zsûri) nem látják, csak hallják 

a versenyzôket, teljesen megkülönbözteti a többi for-

mátumtól. Egy ilyen bestseller formátum bevezetése 

nagyon alacsony rizikóval jár, szinte garantált a siker. A 

mûsor a Megasztárral párhuzamosan, egy idôben nem 

fog futni, más szezonokban fognak képernyôre kerülni” 

- magyarázta az újítás okait és körülményeit Kiss Péter. 

Mivel ez a tehetségkutató csak a zenérôl szól, a legfon-

tosabb nyeremény ezúttal is egy lemezszerzôdés lesz, 
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további érdekesség pedig, hogy a Voice a csatorna elsô 

HD mûsora.

A TV2 elsôsorban az X-Faktorral szemben indítot-

ta csatába új licenszmûsorát, amely a rivális csator-

nán immár a döntôknek nevezett élô adásoknál tart, s 

egyelôre – indulása óta folyamatosan – verhetetlennek 

tûnik a nézettség terén. A Voice azért rögtön az elsô 

adással felzárkózott a második helyre, így a párharcból 

még bármi lehet. Az erôs kezdés minden bizonnyal az 

újszerûségnek is köszönhetô. Addig még ismerôs a re-

cept, hogy a meghallgatásokra bekerülô 150 fôt óriási 

léptékû elôválogatók során gyûjtik össze a készítôk. A 

meghallgatáson azonban a Mesterek (Malek Andrea, 

Mezô Mihály, Molnár Ferenc „Caramel” és Somló Ta-

más) háttal ülnek a próbálkozó énekeseknek, székük 

pedig csak akkor fordul meg, ha gombnyomással jel-

zik, hogy a fellépô hangja elnyerte tetszésüket, s szíve-

sen dolgoznának vele. A továbbjutáshoz így egyetlen 

zsûritag „meghódítása” is elegendô, ha többen fordul-

nak meg, a versenyzô választ Mestert.

A következô felvonás a párbajköröké, ekkor már min-

den Mesternek megvan a maga csapata. Az ítészek 

párokba állítják versenyzôiket, s döntenek a párbajdal-

ról. Minden párbajból értelemszerûen csak egy valaki 

juthat tovább az élô show-ba. Innentôl kezdve minden 

adásban csak két Mester csapata vesz részt, ráadásul a 

zsûritagok beosztása, párosítása állandó. Hetente ket-

ten esnek ki, mindkét éppen szereplô Mester csapatá-

ból egy-egy fô. Ez addig zajlik, amíg minden csapatban 

ketten maradnak csak, ôk mérik össze erejüket az elsô 

döntôben, amibôl négyen mennek tovább a fináléba, 

ahol elvileg minden Mester legjobb pártfogoltja sze-

repel. Az élô mûsorban a nézôk és a zsûri együttesen 

dönt, így a végsô gyôztes kiléte is így alakul ki.
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Lesz még nagy dueTT
Tulajdonképpen nem tehetségkutatóként, de azokhoz hasonló formátummal, egyfajta feel good énekes 
show mûsorként jelentkezett 2011 tavaszán a nagy duett. ebben a mûsorban énekesek és hírességek pá-
rokat alkotva igyekezték megmutatni az országnak tudásukat. minden pár egy zenei tehetségbôl és egy 
celebbôl állt, akik énektudásán mestereikként, tanáraikként is funkcionáló társuk próbált csiszolgatni. 
Összesen tíz pár állt rajthoz, amelyek közül hetente esett ki egy-egy.

Elôször Zalatnay Sarolta és Gianni Antoni távozott, majd 

Szekeres Adrienn és Harsányi Levente, ezt követôen 

Ganxsta Zolee és Orosz Barbara, utánuk Tóth Gabi és 

Till Attila, késôbb a másik Tóth nôvér, Vera és Rákóczi 

Ferenc. ôket követte Zoltán Erika és Hajdú Péter illetve 

Falusi Mariann és Árpa Attila. A harmadik helyezést Éder 

Krisztián (SP) és Iszak Eszter szerezte meg, a képzelet-

beli dobogó ezüstérmet érô fokára Bereczki Zoltán és 

Peller Mariann állhatott, a gyôztes pedig a Molnár Fe-

renc (Caramel) és Trokán Nóri alkotta duó lett.

 A mûsor nôi vezetôje Liptai Claudia volt, Till Attila 

viszont versenyzôként vett részt a megmérettetésen, 

így a Megasztár kezdete óta megszokott páros felbom-

lott (de késôbb persze ismét összeforrt), Tilla szerepét 

pedig egy idôre Majka vállalta magára. A zsûriben há-

rom énekes illetve zeneszerzô, Balázs Klári, Dobrády 

Ákos és Kasza Tibor kapott helyett.

 A TV2 nagy erôket vonultatott fel A Nagy Duett 

népszerûsítésére. Nagy hangsúlyt kapott a web kettô, a 

hivatalos weboldal mellett külön Facebook-felületet is 

kapott a program. Az ismertségre különféle rendezvé-

nyekkel és promóciókkal is ráerôsítettek, A Nagy Duett 

színeivel és logójával ékesített robogók és buszok járták 

például Budapest utcáit a mûsor párosaival, akik duettek-

kel szórakoztatták a fôváros népét. A csatornán az indu-

láskor tematikus napot rendeztek, melynek keretében a 

show mûsorvezetô párosa klasszikus tévébemondóként 

próbálta ki magát, a Tényekben és az Aktívban pedig élô-

ben jelentkeztek A Nagy Duett stúdiójából.

széllel szemben
 A mûsor 2011. április 8. és május 27. között futott, 

vagyis a nézettség tekintetében mindent vivô RTL-es re-

ality, a Való Világ negyedik, „visszatérô” szériájának vég-

hajrájában indult. De ezen túlmenôen is igen erôs tévés 

mezônyben kellett helyt állnia a kvázi-tehetségkutatónak, 

a mûsor fináléja ugyanis ugyanazon a héten volt, mint a 

fent említett valóság show-ban megismert – azt meg-

nyerô – Nagy Alekoszra épülô párkeresô show-é (Szere-

lem a legfölsôbb szinteken) illetve a labdarúgó Bajnokok 

Ligájáé, ami egyébként szintén a TV2-n futott. Sôt, egy 

másik RTL-es nagyágyú, A Nagy Duett számára közvetlen 

konkurenciát jelentô Csillag születik is akkor ment.

 Ennek ellenére jól teljesített a mûsor, hétrôl hétre ki-

bérelt hellyel rendelkezett a tíz legnézettebb mûsor kö-

zött, nem véletlen, hogy a TV2 csoport novemberben raj-

toló legújabb kábelcsatornáján, a Super TV2-n – egyelôre 

ismeretlen idôpontban, de – ismét útnak indul. Kiss Péter 

programigazgató a mûsorral kapcsolatban elárulta azt is, 

hogy a nézôk egyaránt nagyon szeretik nézni azt, ha egy 

celeb keményen küzd, és azt is, ha fantasztikusan énekel. 

Sokszor azokat a hírességeket juttatták tovább – merthogy 

természetesen a tévéznézôi szavazatok is számítottak –, 

akik nem tudtak énekelni. „Ez is azt mutatja, hogy nem-

csak a tökéletes hangú és elôadói képességekkel rendel-

kezô emberek lehetnek szerethetôk a nézôk számára” 

– fogalmazott érdeklôdésünkre a vezetô. Hozzátette: a 

mûsor castingja – mind a nézettségi adatok, mind a nézôi-

rajongói visszajelzések alapján – nagyon sikeres volt.
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Véleménye van? szóljon hozzá!

„A mûsor a nézettség tekintetében mindent vivô RTL-es reality, a 

Való Világ negyedik, visszatérô szériájának véghajrájában indult”
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iLyen is VoLT
2006 második felében, a megasztár harmadik és negyedik szériája között, annak spin-offjaként jelentke-
zett a megatánc, a hazai kereskedelmi televíziózás eddigi egyetlen kifejezetten táncos tehetségkutatója. a 
mûsort a        megasztárt is vezetô Till attila celebrálta piringer patríciával, illetve az énekes show harmadik 
évadának zenei producere, novák péter is részt vett – zsûritagként – a produkcióban, amelyet egyébként 
sváby andrás cége gyártott.

A tehetségkutató egy nyári válogatóval indult. Az ötta-

gú zsûri (Novák Péter mellett Kishonti Ildikó színész-

nô, Daniela Hernandez Faith táncosnô, Keveházi Gábor 

balettmûvész és Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Ba-

lett vezetôje és alapítója) elôször száz, a második nap 

végén pedig negyvenegy 16 és 36 év közötti jelentkezôt 

juttatott tovább, akiknek klasszikus és modern táncok-

ban is bizonyítaniuk kellett.

Ezt követôen a továbbjutottak szeptemberben egy 

tíznapos táborban az elôdöntôkre készültek. Az elô-

döntôkbôl nyolc férfi és nyolc nô ment tovább, a kö-

vetkezô, döntônek nevezett etapban pedig – az azóta 

már megszokott módon – nagyobbrészt a nézôk sza-

vazatai, kisebb részben a zsûri döntése alapján estek ki 

illetve jutottak tovább a táncosok. A képernyôre szept-

ember 26-án került a mûsor, ezzel egy idôben került 

a boltokba a Megatánc – A legjobb zenék (nem csak) 

táncolóknak! címû album, melyen a mûsor szignálján 

kívül 18 különbözô táncstílust képviselô dal is helyet 

kapott. Adásonként két fô, egy hölgy és egy úr távozott 

a versenybôl, így a döntôre összesen ketten marad-

tak. Végül Kováts Gergely Csanád gyôzedelmeskedett 

Olter Wanda felett, s egy három hónapos New york-i 

táncösztöndíjat nyert a Broadway Dance Centerbe.

A mûsor viszonylag erôsen kezdett, fôleg a hirdetôk szí-

vének legkedvesebb 18-49 éves korosztályban, október 

végére azonban elfogyott a lendület, s végül jócskán 

alulmaradt az RTL-es Szombat esti lázzal szemben. 

Hiába mutatták tehát a nemzetközi trendek hat évvel 

ezelôtt, hogy jó ötlet lehet egy táncos tehetségkutató 

útnak indítása (2005 júliusában startolt Amerikában a 

So you Think you Can Dance), a mûsor végül koránt-

sem lett olyan sikeres, mint éneklésre épülô féltestvé-

rei. Ezért is nem lett folytatása – mondta el kérdésünk-

re Kiss Péter, a TV2 programigazgatója.
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„A mûsor végül korántsem lett olyan sikeres, 

      mint éneklésre épülô féltestvérei”
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Véleménye van? szóljon hozzá!
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diVaTTá VáLiK a hagyomány
a tehetségkutatás hazai kezdetei – mint oly sok más mûfajé – a közszolgálati médiában találhatók meg. a 
régmúlt idôk Ki mit tud?-jai után nagy kihagyással az elmúlt években ismét feltûntek a közmédiában a ha-
sonló típusú mûsorok. a dalról, a fölszállott a páváról és társaikról kérdeztük szilágyi adrienne-t, az mTVa 
illetékes fôszerkesztôjét.

- A köztévék mûsorai közül hosszú ideig hiányoztak 
a tehetségkutatók, az utóbbi idôben, a kereskedel-
mi televíziókon tapasztalt sikerekkel párhuzamosan 
viszont ismét visszatértek. miben más a mûfaj a két 
csatornatípus esetében?
A tehetségkutatás a közmédiában egészen másképp 

zajlik, mint a kereskedelmi televízióknál, itt nem elsô-

sorban a kereskedelmi szempontok alakítják a versenyt, 

hanem tényleges, értékteremtô és valóságos tehetség-

kutatás folyik. Itt megemlíthetjük A Dalt, de a Fölszál-

lott a pávát és a Petôfi Rádió DJ tehetségkutatóját is.

- A Fölszállott a páva népies tehetségkutatóként iga-
zi színfoltja a hazai palettának. Honnan jött az ötlet?
A Fölszállott a páva a közmédia tudatosan vállalt misz-

sziója, és sajnálatos, hogy már régen nem volt ilyen. 

Ahogy (a többek közt a Megasztár és a Megatánc szü-

letésénél is bábáskodó, illetve zsûrizést is vállaló – a 

szerk.) Novák Péter mûsorvezetô mondta a vetélkedô 

indulásakor: „Van mit megtanulnunk saját magunkról”. 

Nagy szerencséje az elôadómûvészeknek, hogy egyre 

inkább divatos a népi kultúrából táplálkozó építkezés. 

Ez figyelhetô meg a mai könnyûzenében is, hiszen a 

korábban alternatívnak nevezett zenék alkotói közül is 

igen sokan a népzenébôl merítettek. 

A cross-over mûfaj a népi kultúrán alapszik. Mind a ze-

nében, mind a táncban tetten érhetôk ezek az elemek, 

az ExperiDance, a Muzsikás, a Balkán Fanatik vagy a 

Holdvilág zenekar mûvészetének igenis van létjogo-

sultsága. Most a közmédia a divattá vált hagyományt 

karolja fel. A valóságos tehetségkutatáshoz kapcsoló-

dóan a mi filozófiánk az, hogy nem eldönteni kell, hogy 

ki a tehetség – hiszen úgyis mindig a közönség dönt –, 

hanem felületet, lehetôséget kell adni mindazoknak, 

akik tehetségükkel kitûnhetnek. Nem lehet becsapni a 

nézôket, hallgatókat.

- miért a Dunán, s miért nem egy nézettebb felületen 
adtak neki helyet?
A Duna Televízió Zrt. megalapítása óta kiemelt felada-

tának tekinti a Kárpát-medencei magyarok kultúrájának 

közvetítését. Az új tehetségkutató a Duna programszer-

kesztôinek ötlete alapján a Hagyományok Házával közö-

sen valósul meg, a Duna TV Zrt. megrendelése alapján 

az MTVA gyártja. Már az elsô adások is bizonyították, 

hogy egy meghatározott nézôi réteg érdeklôdését ko-

molyan felkeltette. Vélhetôen a következô fordulók 

kapcsán még komolyabb lesz ez az érdeklôdés, egyre 

komolyabbak a produkciók és egyre komolyabb a tét, és 

nem utolsó sorban a Duna és Duna World csatornákon 

minden magyar nézôt elérünk határainkon túl is.

- Voltaképpen mi a közmédia különféle tehetségku-
tatóinak célja?
A Dallal a hazai könnyûzenészek, a magyar dalírók jut-

nak igazi lehetôséghez, a népi kultúra kedvelôinek a 

Fölszállott a páva ad felületet. A Táncdalfesztivál egy 

nézôi rétegnek segít feleleveníteni a fiatalságát, s hogy 
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„Egyre inkább divatos a népi kultúrából táplálkozó építkezés”
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ezt sikerrel teszi, azt igazolják a nézettségi adatok. Bár-

melyik produkció láttán a fiatalok is ráébredhetnek az 

igazi értékekre. Mindezek mellett médiapartnerei va-

gyunk számos értékes, kulturális kezdeményezésnek, 

és sokszor ezek az elôadók, alkotók csak nálunk kapnak 

bemutatkozási, dalaik pedig elhangzási lehetôséget.

- Az Eurovíziós Dalfesztivál hazai, „tehetségkutatósí-
tott” fordulója A Dal, amely tavaly indult, s idén is lesz 
folytatása. miért döntöttek ezen formátum mellett?
A Dal folytatása nem elôre eltervezett forgatókönyv sze-

rint zajlik és magában hordozza a lehetôséget, hogy a ke-

vésbé ismert együttesek, elôadók és szerzôk országosan 

ismertté váljanak, és esélyt kapjanak a nemzetközi meg-

mérettetésre is. Ha a Dal, vagy a közmédia egyéb produk-

ciói, az A38 esték közvetítése vagy az Akusztik-koncertek 

nem ilyenek lennének, vagy nem lenne Petôfi Rádió, ak-

kor sok-sok magyar dal nem találna el a hallgatókhoz és a 

nézôkhöz, ilyen mennyiségben és minôségben.

- Egyedülálló kezdeményezés volt A Társulat, mely-
nek során egy színielôadás szereplôgárdáját válo-
gatták ki. Ehhez fogható projekt nem volt még egy, s 
több szempontból is érdekesen alakult, például nem 
egy, hanem nyolc gyôztest hirdettek. mik voltak a 
mûsor születésének körülményei?
A Társulat egy sikeres produkció, de egy teljesen más 

közmédia-szerkezetben készítették. Egyet viszont lé-

nyeges megemlíteni, hogy ez a môsor egy meghatáro-

zott elôadás szereplôgárdájának kiválasztását célozta 

meg, egy nyertes csak akkor maradhatott volna, ha pl. a 

Hegylakóhoz kerestek volna szereplôt.
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a dal: 2012-ben három részbôl állt a dalválasztó show, melynek során eldôlt, hogy ki illetve melyik zene-

szám képviselje Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A kiválasztásban egy szakmai zsûri is részt 

vesz, de a nézôk is szerephez jutnak. Eddig egyszer, a bakui versenyre készülvén rendezték meg ilyen 

formában a megmérettetést, de már a következô szériát is beharangozták.

fölszállott a páva: Népzenei és néptánc tehetségkutató program, amelynek a tévémûsor is szerves része. 

A rendezvény jóval nagyobb lélegzetvételû az eddig a Dunán és a Duna World-ön látott összefoglalóknál. 

Novembertôl élôszerûen rögzített formátumban láthatók már az elôdöntôk majd decembertôl élôben a 

középdöntôk és a hónap közepén a döntô is. Az élô adások alatt telefonos közönségszavazásra is lesz 

lehetôség. Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza az ország illetve a határon túli területek szá-

mos régiójában kutatta a 16 és 35 év közötti tehetséges szólistákat és együtteseket. Az eseménysorozattal 

a 40 éve indult táncházmozgalom, valamint Lajtha László, Kodály Zoltán, Martin György és Jagamas János 

emléke elôtt is tisztelegni kívánnak, ahogy mindazok elôtt is, akik az elmúlt évtizedekben életben tartották 

a hagyományos mûveltséget.

a Társulat: Az m1 szereposztó mûsora 2007-2008-ból, melynek célja az volt, hogy ismeretlen és már 

sikeres színészek közül válogassa ki az István, a király fôszereplôit. A nagy sikerre való tekintettel végül a 

mellékszereplôk is a mûsor döntôsei közül kerültek ki, így összesen nyolc „nyertese” lett a programnak.

dJ kerestetik: Az MR2 Petôfi tehetségkutatója, melynek nyertese nem értékes ajándékokat, hanem egy 

állásajánlatot kapott a közrádiótól. Eredetileg egy rezidens lemezlovast kerestek, de végül kettôt találtak, 

mivel a felhívásra jelentkezô több mint négyszáz amatôr és profi DJ annyira szoros versenyt produkált, 

hogy a szakmai zsûri még a közönség hathatós segítségével sem tudott dönteni. A verseny egyébként há-

rom hónapig tartott, augusztus végén hirdettek gyôztest. Az elôselejtezôkbôl összesen 49 DJ jutott tovább 

a második fordulóba, akikbôl a közönség és a zsûri szavazatai alapján július végére kialakult a 10 döntôs 

névsora. A fináléba jutott lemezlovasok 3 további feladatot kaptak, egy Forma 1-es és egy olimpiai temati-

kájú mixet kellett készíteniük, illetve egy élô buli keretében is felléptek.

Véleménye van? szóljon hozzá!
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 a TeheTségeK Varázsa 
a márKáKra is áTragad
szabad szemmel is jól látható szponzorai a kereskedelmi televíziók tehetségkutató mûsorainak a 
spar és a Telenor. e cégek egy-egy képviselôivel beszélgettünk az együttmûködéseikrôl.

- Milyen lehetôséget láttak meg a mûsorban?

Fehér István (kommunikációs vezetô, SPAR): A 

mûsor egy nemzetközileg kipróbált és sikeres produk-

ció, mely – ahogyan azt az itthoni tapasztalatok is bi-

zonyítják – igen széles nézôközönséget ér el. Ez a kö-

zönségsiker és színvonal tette alkalmassá arra, hogy a 

SPAR együttmûködjön a mûsorral. 

mondvay Dániel (kommunikációs menedzser, Tele-
nor): A tehetségkutató mûsorok – így a Telenor által 

egyaránt szponzorált X-Faktor és Megasztár is – tük-

rözik stratégiai és kereskedelmi céljaink több elemét: a 

minôségi szórakozás és a zene iránti elkötelezettséget, 

a tehetségek támogatását, illetve a fiatalok felé történô 

nyitást. Az ilyen típusú mûsorok szponzorációja segíti 

márkaépítési céljainkat, ezért például az X-Faktort már 

második alkalommal támogatjuk.

- Megtérült-e a befektetésük? Mennyire lehet ezt mérni?

Fehér István: Az ilyen jellegû „befektetés” 

számszerûsítése minden esetben nagyon nehéz. 

Természetesen vannak fogyasztói kutatások és más 

értékelések, melyek alapján sikeresnek ítéltük az 

együttmûködést. Ez a siker alapozta meg azt, hogy a 

most folyó X-Faktor mûsorral is együttmûködik a SPAR. 

mondvay Dániel: A tehetségek támogatásába való be-

fektetést összességében sikeresnek értékeljük, ezért 

is kötelezzük el magunkat újra és újra az ilyen típusú 

mûsorok mellett. A kampányok nem csak marketing 

oldalon, hanem a PR és a közösségi média szempont-

jából is eredményesnek tekinthetôk, hiszen erôsítették 

imázscéljainkat. 

- Voltak-e korábban nem tapasztalt nehézségek az 

együttmûködés kapcsán?

Fehér István: A közös munka során nem merültek fel 

nehézségek. Mind a SPAR, mind az RTL professzio-

nális cégként mûködött közre a közös munkában, köl-

csönösen ötletekkel gazdagítva az együttmûködésbôl 

kihozható elônyöket.

mondvay Dániel: Mind az RTL Klubnál, mind a TV2-

nél lelkes, proaktív, segítôkész csapatot ismerhettünk 

meg. Minden együttmûködést – így a jelenlegi X-Fak-

tor szponzorációt is – komoly közös elôkészítô munka 

elôzött meg annak érdekében, hogy a legapróbb nehé-

zségek is elkerülhetôk legyenek. 

- Érzékelik-e azóta is, hogy márkájukat összekötik a fo-

gyasztók a mûsorral, illetve annak szereplôivel?

Fehér István: Létezik egyfajta összekötés a márka 

és a mûsor között annál is inkább, mivel az X-Faktor 

mûsorvezetôje, Ördög Nóra több mint egy éve egyben 

a SPAR Natur*pur bio termékcsalád arca is. 
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mondvay Dániel: Igen, a 2011. augusztusban beveze-

tett Hipernet ismertségének megalapozásához nagy-

mértékben hozzájárult az akkor induló X-Faktor szpon-

zoráció, a Telenor így szélesebb körben bemutathatta 

legújabb szolgáltatását. Idén tavasszal termékeink már 

a TV2 Megasztárjában is megjelentek, ôsztôl pedig is-

mét az X-Faktor versenyzôit támogatjuk eszközeinkkel, 

innovatív szolgáltatásainkkal. 

- Mi volt a cél a szponzorációval? Teljesült-e ez?

mondvay Dániel: A zenei tehetségkutató mûsorok tá-

mogatása összhangban van a Telenor legfontosabb 

üzeneteivel, így a szórakozással, a zenével, a kikapcso-

lódással. Nagyban segít bennünket abban, hogy a fo-

gyasztókban tudatosítsuk, hogy az újgenerációs Hiper-

net hálózat és a kapcsolódó internetképes eszközök 

helytôl és idôtôl függetlenül teszik lehetôvé a minô-

ségi online szórakozást, valamint azt, hogy a Telenor 

összeköti a rajongókat kedvenceikkel.

Ezen a területen egyébként egyre erôsebben és egyre 

láthatóbban vagyunk jelen: idén ôsztôl újabb és újabb 

extra tartalmakat kínálunk ügyfeleinknek. Ilyenek a 

szeptemberben elindult Deezer Zene szolgáltatás és 

az MTVA-val közösen bemutatott Teletéka is.

- Lesz-e folytatás?

mondvay Dániel: Idén nyáron például Magyarország 

jelenleg legnépszerûbb mûsora, az X-Faktor ismételt 

szponzorációja mellett döntöttünk, melynek során adá-

sonként kb. 2 millió nézô találkozhat a Telenorral. Ez 

egybeesik a Deezer Zene szolgáltatást népszerûsítô 

kampánnyal is, így a mûsorszponzoráció tovább erôsíti a 

hiteles zenei szolgáltató és az innovatív vállalat imázsát.

A mûsor ideje alatt a Hipernet egy újabb felhasználá-

si lehetôségét is bemutatjuk: a versenyzôk lakásaiba a 

legújabb Samsung Smart TV-ket helyeztük el, melye-

ken internetes tartalmak és különbözô okostévé alkal-

mazások egyaránt elérhetôk.

Egyébként már az X-Faktor válogatók alatt is egy-egy 

alkalmazással segítettük a mentorok és a jelentkezôk 

közötti kommunikációt. Az elôbbiek egy a válogatást 

megkönnyítô alkalmazással tudták egyszerûen kivá-

lasztani azokat, akik bejuthatnak az élô mûsorba. A 

versenyzôk pedig a mentoroknak küldhettek videoüze-

neteket tablet és okostévé segítségével. A döntôsök 

okostelefonokat, táblagépeket kapnak, melyekkel tar-

tani tudják a kapcsolatot családtagjaikkal és a rajongók-

kal, valamint felkészülhetnek az élô adásokra.

Az eszközökön és az applikációkon túl a folyamatos 

közösségi média és az intenzív PR aktivitás is része az 

együttmûködésnek.
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„ Létezik egyfajta összekötés a márka és a mûsor között”

Véleménye van? szóljon hozzá!
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indoor reKLám: 
a CéLzás a LegfonTosabb
a beltéri reklámmegoldásokat is kínáló pos services Kft., a zsigmond Király fôiskola, a gildamax, a buda-
pest gyógyfürdô és hévizei zrt. illetékes vezetôinek valamint a piackutatási szakma képviseletében az ipsos 
zrt. szakértôjének részvételével tartott kerekasztal-beszélgetésen kiderült: az indoor hirdetések mindad-
dig rendkívül hatékonyak tudnak lenni, amíg használóik tudják, hogy mi mire és hogyan használható.

A POS Services több mint 14 éve tevékenykedik indoor 

területen és szervez kampányokat strandokon, isko-

lákban, benzinkutakon, plázákban, fitness termekben, 

éttermekben, pubokban, taxik belsejében. Az Allindoor 

hálózat több mint 16 ezer fix eszközt és nagyszámú 

egyedileg brandingelhetô felületet fog össze – mond-

ta el Lakfalvi Lívia, a cég ambient értékesítési vezetô-

je. A vállalat idén elvégezte a már szükségszerûvé vált 

ráncfelvarrást, elérve ezzel a „legjobb eszköz a legjobb 

helyszínen” állapotot.  Az újra trendivé és fiatalossá 

vált indoor hálózatok legfôbb jellemzôje a gyors és 

könnyû tervezhetôség, a pontos célcsoportelérés és 

költséghatékony megvalósítás. Mivel ezen kritériumok 

a válság során jelentôsen felértékelôdtek, így az utób-

bi idôben az indoor hálózatok relevanciája is még job-

ban megnövekedett. Ügyfeleik között megtalálhatók a 

kisebb piaci szereplôk - köszönhetôen a megjelenés 

költséghatékonysásának -, mint ahogyan a piacvezetôk 

is, akiknek elsôdleges szempont az országos lefedett-

séget biztosító, minôségi, hatékony megjelenés. A cég 

a digitalizáció irányába is elindult, négy darab tesztkép-

ernyôt helyeztek ki fôiskolákon és egyetemeken, me-

lyeken egyszerre 3-4 hirdetô animált plakátja futhat. 

Szeptembertôl tervezik a kizárólag kiemelt helyszíne-

ket tartalmazó hálózat kiépítését, amely várhatóan 10-

20 képernyôt foglal majd magába.

Csak célzottan mûködik az indoor

Hantosi Bálint, az Ipsos out of home reklámozásért 

felelôs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az 

elmúlt években rengeteg médiafelület jelent meg, az 

indoort is magába foglaló out of home felületek pél-

dául megnégyszerezôdtek, de más területeken is ko-

moly növekedés figyelhetô meg. Igaz, a szereplôk egy 

jelentôs hányada nem tud hosszabb távon megkapasz-

kodni a piacon, ellentétben például a POS Services-

zel, amely már 14 éve kínálja szolgáltatásait. Hantosi 

Bálint kiemelte: a megjelenési lehetôségeket élesen 

ketté kell választani aszerint, hogy tömegmédiumról, 

vagy célzott (célozható) médiumról van-e szó, s ép-

pen ezt mulasztják el azok, akik aztán hamar kiesnek 

a versenybôl. A szakember szerint ma a magyar piacon 

nagyon nagy hiba, hogy tömegmédiumként próbálnak 

használni olyan felületeket, amelyeket nem lehet. Az 

indoor eszközökkel hatékonyan és viszonylag olcsón 

elérhetôk bizonyos csoportok, ha azonban szélesebb 

társadalmi rétegeknek kíván szólni egy kampány, an-

nak maximum csak egy szeletét tehetik ki a beltéri fe-

lületek. Bármilyen tömegmédiumnak azonban remek 

A rovat támogatója a
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kiegészítései lehetnek, szûkebb célcsoportok meg-

célzására pedig önmagukban is alkalmasak az indoor 

eszközök – mondta el a vezetô úgynevezett penalty-

reward kutatásokra hivatkozva. Ezek kimutatták, hogy 

a beltéri megjelenések nagyságrendekkel dobhatják 

meg egy-egy kampány hatékonyságát. Hozzátette: a 25 

évesnél fiatalabb korosztály nagyon nagy mértékben 

reklámelutasító, így ôket klasszikus (televíziós, rádiós, 

stb.) kampányokkal igen nehéz meggyôzni, az iskolá-

ikban, rendezvényeken, szórakozóhelyeken viszont jól 

lehet hatni rájuk, az indoor eszközök elutasítottsága 

ugyanis messze a legalacsonyabb. A lényeg, hogy va-

lamilyen módon bevonjuk ôket a kampányba – fogal-

mazott Hantosi Bálint. A szakember leszögezte: nem 

vitatéma, hogy az indoor eszközök mûködnek-e. Feke-

tén-fehéren kimutatható, hogy ezek a felületek hatéko-

nyak, csak tudni kell, hogy hogyan mûködnek és mire 

használhatók, vagyis nagyon meg kell válogatni, hogy 

az elérni kívánt célcsoportokhoz milyen megjelenése-

ket rendelünk. A kerekasztal-beszélgetésen részt vevô 

szakemberek egyetértettek abban: a megfelelô üzenet, 

kreatív és helyszín kiválasztása ugyanolyan fontos a ha-

tékonyság szempontjából, s ezek közül bármelyik „le 

tudja nullázni” a kampányt, ha rosszul mûködik.

 A POS Services jó példa arra, hogy megfelelô szakérte-

lemmel lehet hatékonyan használni az indoort – mond-

ta el az Ipsos igazgatója.

Koncentrált elérés iskolákban

Budai Kristóf, a Zsigmond Király Fôiskola (ZSKF) mar-

keting munkatársa elmondta: szeptember elejétôl 

nagyjából december közepéig tart az ôszi oktatási idô-

szak, majd január végéig vizsgaidôszak jön, a tavaszi 

szemeszter február elejétôl május végéig tart, aztán 

megint egy másfél hónapos vizsgaidôszak következik. 

A Zsigmond Király Fôiskolán igyekeztek lyukmentes 

órarendet összeállítani annak érdekében, hogy a hall-

gatók a délelôtti tanítás utánra egy délutáni munkaren-

det be tudjanak ütemezni annak ellenére, hogy az órák 

többsége kötelezôen látogatandó. A diákok a szorgalmi 

idôszakban naponta 2-3 kilencven perces órán vesz-

nek részt, amelyeket tízperces szünetek választanak 

el egymástól, így ilyenkor jóval többen és hosszabb 

ideig vannak az intézményben, mint a vizsgaidôszakok-

ban, amikor a hallgatók jellemzôen csak a vizsga ide-

jén tartózkodnak az iskolában. A nagyjából 4 ezer diák 

félévente 9-12 tárgyból vizsgázik. A szakember azt is 

elmondta, hogy a 2012-2013-as tanévre vonatkozó vál-

tozások miatt náluk – de a többi magán felsôoktatási 

intézményben is – az alapszakok esetében gyakorlati-

lag lenullázódik az államilag támogatott helyek száma, 

ami mintegy 40 százalékkal vetheti vissza a jelentkezôk 

számát – noha a ZSKF-en eddig is túlnyomó többség-

ben voltak a fizetôs hallgatók. A fôiskolán egyébként 

még a nappali tagozatosok esetében is 60 százalék fö-
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lött van azok aránya, akik a tanulás mellett dolgoznak 

is, tehát önálló elkölthetô jövedelemmel rendelkeznek. 

A levelezô tagozatosok többsége már az iskola elôtt is 

dolgozott, így esetükben ez a mutató értelemszerûen 

jóval magasabb, 90 százalék körüli – mondta el Budai 

Kristóf. A ZSKF-en az órákon kívül szakmai és szabad-

idôs rendezvényeket is szerveznek, amelyeken nagy 

számban fordulnak meg a diákok, így a rendes tanítási 

idôszakok mellett ezeken is hatékonyan, koncentráltan 

lehet elérni a fiatal felnôttek, illetve a felsôoktatási hall-

gatók célcsoportját.

Egyre több idôt töltünk konditeremben

Dora Tóth Andrea, a Gilda Max sales és marketing me-

nedzsere elmondta: fitness termeikben megfordulnak 

olyanok, akik szinte naponta járnak edzeni, de a heti 

1-2 alkalommal járók sem ritkák. A látogatói összetétel 

a terem helyszínétôl valamint az elérhetô mozgásfor-

máktól függ, elsôsorban a közelben dolgozók vagy la-

kók fordulnak meg egy-egy konkrét helyszínen. Kiugró-

an sokan vásárolnak bérletet, mivel a versenytársakhoz 

képest kedvezô árakkal dolgoznak. A nemek aránya ki-

egyensúlyozott, mert sokféle foglalkozásra van lehetô-

ség, nemcsak férfias vagy nôies mozgásra. A látogatók 

legalább másfél-két órát eltöltenek a fitness termek-

ben - annál kevesebbet, egy-másfél órát csak azok, akik 

ebédszünetben, esetleg hajnalban mennek -, azért is, 

mivel a Gilda Max-okban az edzési lehetôségeken kívül 

szauna, masszázs, fodrász, kozmetika is elérhetô. Az 

emberek növekvô egészségtudatossága a fitness ter-

mekben is érzékelhetô: az utóbbi években érezhetôen 

nôtt a látogatók száma. Külön rendezvényeket, verse-

nyeket is szerveznek a vállalkozó kedvûeknek. Az egyes 

termek látogatói összetételének tudatában a reklámfe-

lületek precízen célozhatók, hatékonyan használhatók.

A strandokon mindenki megfordul

A látogatói összetétel a budapesti strandokon és fürdôk-

ben is igen vegyes, köszönhetôen annak, hogy a Buda-

pest Gyógyfürdô és Hévizei Zrt. összesen hét strandfür-

dôt üzemeltet – mondta el Czinege Szilvia értékesítési 

és marketing igazgató. A Széchenyi és Gellért fürdôk-

ben a vendégek mintegy 60 százaléka külföldi, a többi 

helyszínen a magyarok vannak többségben. A Rudas 

fürdôben és a Palatinus strandon fordulnak még meg 

külföldiek észrevehetô arányban. Az nagyon változó, 

hogy a látogatók mennyi idôt töltenek el a strandokon, 

hiszen aki teheti, kihasználja a napijegyet (vagyis szin-

te egész nap kint van), viszont akik munka után tudnak 

menni, azok jellemzôen 3-4 óránál tovább nem tudnak 

maradni. Az akciós jegyek (gyerek, diák, nyugdíjas, csa-

ládi) és napok (szerda) nagyon kedveltek, a Strandváró 

nap nevû akciónak van a legnagyobb sikere, akkor a lá-

togatószám jóval magasabb, mint máskor. A szakem-

ber szerint a fürdôzôk a vendéglátóhelyeken is fogyasz-

tanak, bár pontos adataik nincsenek errôl. „Szerencsére 

évrôl évre vannak visszatérô bérlôink, ebbôl gyanítható, 

hogy nekik is megéri a strandon termékeket árusítani” – 

fogalmazott Czinege Szilvia.

Összességében tehát az mondható el, hogy széles 

elérésû tömegmédiumok kiegészítéseként vagy speciá-

lis célcsoportok megszólításához használva nagy mér-

tékben tudja növelni a hatékonyságot az indoor reklám. 

Az eszközök mûködnek, a fogyasztók reagálnak rájuk, és 

még a reklámkerülôk is nyitottabbak feléjük, mint más 

médiatípusok felé. A helyszínek szinte kimeríthetetlen 

tárháza pedig biztosítja, hogy gyakorlatilag bármilyen 

összetételû célcsoport megszólítása lehetôvé váljon.

az allindoor hálózat elérhetôségei: 
lakfalvi lívia - Ambient értékesítési Vezetô, lakfalvi@pos-services.hu ,+36704304436

Véleménye van? szóljon hozzá!

„ Feketén-fehéren kimutatható, hogy ezek a felületek hatékonyak”
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egy éVTizede a TeheTség nyomában 
a tehetségkutatók mai formája 11 éve indult el hódító útjára és vált a modern televíziózás egyik 
legnépszerûbb mûsorformájává. mára a vonatkozó elemzések kimutatható nézettségcsökkenésrôl tanús-
kodnak, de a szegmens még mindig erôsnek mondható. a világ megtelt az idol, az X-faktor, a got Talent 
és a Voice és egyéb mûsorok gyôzteseivel, de kevesen váltak közülük igazi sztárokká. a formátumok, 
licenszek és franchise-ok tengerébôl négy név emelkedik ki. négy mûsor formálta döntôen a mûfaj arcu-
latát, zsûritagok és mentorok tucatjaival, versenyzôk százaival és nézôk százmillióival.    

idol: az elsô fecske

A zenei tehetségkutatók mai arculata 2001-ben szüle-

tett meg, Simon Fuller Pop Idol címû mûsorával. A Pop 

Idol sok elemet vett át az akkoriban népszerû zenei 

tehetségkutató mûsorokból (tömeges meghallgatás, 

egy új sztár keresésének koncepciója, szakmai zsûri), 

hozott viszont egy nagyon fontos újítást, a közönség 

aktív bevonását. Itt esett meg ugyanis elôször, hogy a 

gyôztest a közönség szavazatai alapján választották ki.  

„Az interaktív jelleg nagyon fontos, mert így a közönség 

a kezébe kapja a mûsor befolyásolásának lehetôségét. 

Ráadásul így az is megállapítható, hogy ki mennyire le-

het népszerû egy esetleges zenei karrier során. Ehhez 

jön hozzá a valóságshow élô, szappanoperába hajló 

drámája és a sportesemények versenyszelleme” – nyi-

latkozta Fuller. 

A közönség szavazási lehetôsége az elôdöntôk során 

válik aktívvá. Ebben a fordulóban a versenyzôk egy ta-

nárt is kapnak, aki a versenyek között csiszolja ének-

technikájukat. Az elôdöntôben résztvevô játékosok 

száma országonként eltérô, 18 és 50 között mozog, a 

megmérettetés pedig itt már élô közönség elôtt zajlik.   

A mûsor a döntôvel zárul, ahová az elôdöntôk folya-

matos rostáját túlélô utolsó két versenyzô jut csak el. 

A sorozat csúcspontját gyakran rendezik kiemelt hely-

színen (American Idol: a korábban Oscar-Gáláknak is 

otthont adó Nokia Theater, Australian Idol: Sydney-i 

Operaház). A végsô gyôztes elôadása több országban 

is megjelent a mûsor után kislemez formájában. 

Érdekes megemlíteni, hogy bár a zenei tehetségkuta-

tók új sztárok felfedezését tûzték zászlajukra, még-

is kevés igazán sikeres zenei karrier indul e mûsorok 

deszkáiról az elmúlt évtizedben. A kevés kivételt leg-

nagyobb arányban az American Idol adta a világnak 

Kelly Clarkson, Carry Underwood, Adam Lambert és 

Chris Daughtry személyében, akik közül ráadásul csak 

az elsô kettô mondhatja magát gyôztesnek, Lambert 

második, Daughtry pedig negyedik helyezést ért el a 

versenyben amin indult.

Underwood eddigi négy lemezébôl összesen több mint 

13 millió példányt adott el. Clarkson és Daughtry 11 mil-

liót. A legsikeresebb album Underwood elsô lemeze, a 

Some Hearts, amibôl 7 millió kelt el.   

A mûsor sokáig rendkívül sikeresnek bizonyult az Egye-

sült Államokban, ahol tavasszal már a 11. évadot ren-

dezték meg. Idén már megkondultak a vészharangok, 

a valaha domináns mûsor rendre az NCIS mögé szorult 

a nézettségi versenyben, a finálé pedig a sorozat tör-

ténetének leggyengébben teljesítô döntôje lett (21,5 

millió nézô). Az új évad nézôszámai 25 százalékkal 
voltak alacsonyabbak az elmúlt három szezon átla-

gánál, azaz a mûsor elvesztette nézôközönsége egy-

negyedét. 
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A visszaesés szakemberek szerint nagyban köthetô a 

The Voice második évadjának startjához. Ennek ellené-

re a Foxnál nem temetik az Idolt, Kevin Reilly, a társaság 

elnöke szerint csak némi ráncfelvarrásra szorul a mûsor. 

A Voice 7 millió körüli átlagos nézettsége ugyan kevés-

nek tûnhet, de az Idol is a második évadnál lendült iga-

zán bele, a verseny tehát jó eséllyel élesedik jövôre. 
A Voice mellett az Amerikában szintén fiatal X-Faktor 

alkotói is szívesen belépnének a lassú fáradás jeleit 

mutató koncepció helyébe, de a számok tükrében még 

messze állnak ettôl, az Idol legutóbbi évadját annyian 

nézték, mint a két kihívó mûsorait együtt. 

Egyre jobban elfogadták

A mûsort értékelô kritikák kezdetben igencsak vegyesek 

voltak. Az Entertainment Weekly például úgy fogalma-

zott, hogy az Idol rendkívül szórakoztató, mint tévémûsor, 

zenei értéke viszont megkérdôjelezhetô. Az idô elôreha-

ladtával a mûsorral foglalkozó írások és megnyilvánulá-

sok hangneme egyre inkább pozitív lett. A közhangulat 

javulását jól példázza Sheryl Crow esete. Az énekesnô az 

Idol indulásakor a mûvészet aláásásáról beszélt, késôbb 

maga is szerepelt a môsorban, mint mentor. A zenei élet 

szereplôi viszont gyakran adtak hangot negatív vélemény-

nek. Michael Feinstein például úgy fogalmazott, hogy az 

American Idol nem a zenérôl szól, hanem a zeneipar sötét 

oldaláról. Az American Idolt 9-szer jelölték Emmy-díjra, 

de egyszer sem nyert. 

 

X-faktor: az elsô komoly kihívó

Az X-Faktor a brit producer, Simon Cowell (WWF, Po-

wer Rangers, Westlife) alkotása. Eredetileg az Egye-

sült Királyságban indult el 2004-ben. A mûsor mára 

számos országba (köztük hazánkba is) eljutott. A zenei 

tehetségkutatók sémájának megfelelôen a  mûsorban 

versenyszerô meghallgatások során választják ki az 

önjelölt pop-énekesek legjobbikát. A cím a titokzatos, 

megfoghatatlan tulajdonságra utal, ami az igazi sztárok 

sajátja. A jutalom általában egy lemezszerzôdés volt, il-

letve a mûsor nagy nézettségébôl fakadó népszerûség, 

amelybôl a végsô gyôztes mellett a többi jól szereplô 

versenyzônek is rendre kijut.         

A brit verseny olyan hírességeket adott a világnak, mint 

Leona Lewis vagy a One Direction. Eddig világszerte 70 

ember mondhatja magát X-Faktor gyôztesnek. Sok or-

szág tévécsatornája próbálta megszerezni az eredeti 

brit mûsor közvetítési jogát, de egyiküknek sem sikerült. 

Szülôhazájában az X-Faktor már nyolc szérián van túl.  

Az X-Faktor egy fontos tényezôvel fejlesztette tovább 

az Idol koncepcióját. Míg az Idolban a zsûri dolga a ki-

merül a kritikák megfogalmazásában, addig az X-Fak-

torban a zsûri tagjai mentorok is egyben, akik mind a 

dalok megválasztásában, mind a stílus megtalálásában 

segítik a kezük alá osztott versenyzôket, persze emel-

lett klasszikus zsûriként is mûködnek. Szülôhazájában 

a mûsor a legnagyobb harcot a nálunk Szombat Esti Láz 

névre keresztelt Strictly Come Dancinggel vívta, amely 

ha megelôzni nem is, de megszorongatni képes volt ri-

válisát. 2011-ben például az X-Faktor (8. évad), legné-
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zettebb adását 13,1 millióan látták a szigetországban, 

míg a táncverseny (9. évad) csúcspontját 10,9 millióan.  

Az X-Faktor sikereivel nem nagyon tudta megközelíteni 

az Idolt az egyik legnagyobb televíziós piacon, az Egye-

sült Államokban, ahol a nagy versenytárs nézettségi 

mutatóinak nagyjából a felét tudta teljesíteni. Ráadásul 

rögtön amerikai debütálásának évében, 2011-ben ve-

szélyes vetélytársat kapott a The Voice képében, amely 

vele egyszerre, szeptemberben indult el. A versenyben 

jelenleg az X-Faktor áll vesztésre, amelynek idei, szep-

temberi premierje 8,5, míg a Voice nyitó epizódja 10,5 

milliós nézettséget produkált. Az X-Faktor 8,5 milliója a 

tavalyi értéknek mindössze kétharmadát teszi ki. A The 

Voice az Egyesült Királyságban is meg tudta elôzni rivá-

lisát, igaz itt a különbség kisebb mértékû volt (Voice: 10 

millió, XF: 9,6 millió). 

got Talent: tartalmi mélyítés

A Got Talent, az X-Faktorhoz hasonlóan Simon Cowell 

producer mûsora. Összesen 39 országban adoptálták, 

egyike a leggyorsabb ütemben növekedô franchise-

oknak. A siker egyik oka a szakértûk szerint a mûsor 

sokoldalúsága. A Got Talent ugyanis nem puszta zenei 

tehetségkutató, számos egyéb kategóriát magába fog-

lal (tánc, humor, stb.), és olyan mûsorokból merít ele-

meket, mint a Leggyengébb Láncszem, az X-Faktor, a 

Legyen Ön is Milliomos, a Szombat Esti Láz vagy az Idol 

sorozat (érdekesség: egytôl-egyig brit mûsorok). 

A mûsor szellemi atyja, az X-Faktort is életre hívó Si-

mon Cowell, az ITV-n 2005-ben levetített pilot produ-

cere pedig a szigetországban népszerû humorista és 

mûsorvezetô, Paul O’Grady volt. Nem sokkal késôbb 

O’Grady összekülönbözött az ITV-vel, és távozott a csa-

torna kötelékébôl, Cowell pedig elvitte a koncepciót 

az Egyesült Államokba. Mindezek után a franchise az 

óceán túloldalán, az America’s Got Talenttel kelt életre 

2006-ban, az elsô zsûrit a filmsztár David Hasselhoff, az 

énekesnô Brandy Norwood és a mûsorvezetô Piers Mor-

gan alkották, a mûsorvezetô pedig Regis Philbin volt, 

aki olyan mûsorokkal szerzett magának hírnevet, mint a 

Who wants to be a millionaire (Legyen ön is milliomos). 

Az America’s Got talent fôdíja 1 millió dollár és (a harma-

dik évad óta) egy fellépés a Las Vegas-i Stripen. Az NBC 

csatornán futó AGT nagy népszerûségre tett szert mind 

a teljes lakosság, mind a 18-49 éves korcsoport körében. 

A Got Talent franchise ezek után nem meglepô módon 

terjedni kezdett a világ országaiban. Az ITV-n 2007-ben 

startolt a Britain’s Got Talent, a zsûrit tagjai között pedig 

maga Cowell is ott volt. A végsô gyôzelmet itt 100 ezer 

fonttal honorálták (amely a hatodik évadban félmillióra 

emelkedett), és egy fellépési lehetôséggel a Royal Va-

riety Show-ban.  

Az Egyesült Államokban a mûsor 10 millió körüli né-

zettséget produkált a nyári szezonban, ezzel gyakran 

állt a nézettségi lista élén. Ez egyben azt is jelenti, hogy 

a májustól szeptemberig tartó idôszakban a mûsornak 

az Idol nézettségszámának fele is elég volt az elsô 

helyhez. A nyári sugárzás elônye, hogy egy konkurens 
tehetségkutató sem ment az AGT-vel egy idôben, bár 

mind a tavasszal lezáruló Idollal, mind az ôsszel induló 

X-Faktorral és Voice-szal volt néhány nap átfedése. 

The Voice: az ifjú titán

A piac legifjabb trónkövetelôje, a világszerte rohamlép-

tekkel terjedô The Voice franchise Hollandiában szüle-

tett meg 2010-ben. A rákövetkezô évben már számos 

országban mûsorra tûzték, és röpke két év alatt komoly 

riválisa lett Simon Fuller Idoljának és különösen Simon 

Cowell X-Faktorának. A versenyzôk nyilvános meghall-

gatások során kerülnek a mûsorba. A megmérettetésnek 

három fázisa van. Az elsô egy „vak meghallgatás”, ahol 

a négy zsûritagnak a színpadnak háttal, a puszta ének-

hang alapján kell ítélnie, és ha a produkciót hallva mél-

tónak érzik a versenyzôt arra, hogy mentori szárnyaik 
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alá vegyék ôt, azt székük megfordításával kell jelezniük. 

Abban az esetben, ha több zsûritag is megfordul, a ver-

senyzônek kell választania közöttük. A meghallgatások 

akkor érnek véget, ha minden mentornak összegyûlik a 

kijelölt számú versenyzô (országa válogatja, az Egye-

sült Királyságban például 10, Amerikában 12, Hollandi-

ában 16). A mentorok feladata a kiválasztott énekesek 

tanítása, képességeik fejlesztése. 

A második kör a „csata”, ahol a mentoroknak párokba 

kell osztaniuk csapatuk tagjait. A pároknak ugyanazt a 

dalt kell elénekelniük egy zárt stúdióban, majd a men-

tor kiválasztja közülük azt, aki jobban teljesített. A csa-

ta „túlélôi” továbbkerülnek a harmadik fordulóba, ahol 

már élôben kell bizonyítaniuk.

A harmadik fázisban a tévénézôk minden csapatból 

megmenthetnek egy embert szavazataikkal, a többiek 

sorsáról a mentor dönt. A csapatok utolsó két állva ma-

radt embere közül a továbbjutót a közönség és a mentor 

összevont döntése alapján választják ki. A döntôre csa-

patonként egy ember marad, közülük kerül ki a gyôztes, 

aki egy lemezszerzôdés anyagi hátterét nyeri el.    

A The Voice legfontosabb sajátossága a közösségi média (fô-

leg a Twitter) intenzív bevonása volt. Számos kiegészítô in-

formációt helyeztek el ezen a csatornán, ahol a mûsor maga 

is megtekinthetô volt. A mûsor a holland illetôségû Talpa 

Media Group munkája. A franchise a The Voice of Hollanddal 

debütált az RTL4-en. Az alkotók pedig efelett egy exkluzív 

lemezszerzôdést is kötöttek a Universal Music Grouppal.      

Az amerikai verzió az NBC-n indult 2011-ben, a gyôztes ju-

talma itt 100 ezer dollár és egy Universalos lemezszerzôdés 

volt. A casting országszerte folyt (Chicago, New york, Mia-

mi, Nashville, Minneapolis, Austin, Los Angeles és Seattle). 

Emellett az interneten keresztül is lehetôség volt jelentkez-

ni. Érdekes módon a harmadik adoptáló ország Ukrajna lett. A 

helyi verzió a Holos Krayiny (Az Ország Hangja) címen futott. 

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

Véleménye van? szóljon hozzá!

„Az interaktív jelleg nagyon fontos, mert így a közönség a 

kezébe kapja a mûsor befolyásolásának lehetôségét”
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