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„Játszani is engedd!”
Egyházi Diákszínjátszó Fesztivál 2020
A 2020-as Vörösmarty Emlékévhez kapcsolódva
a Pesti Magyar Színház, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara és a Katolikus Pedagógiai Intézet
fesztivált hirdet a budapesti és pest megyei egyházi iskolák diákszínjátszó csoportjainak,
a 12 – 18 éves korosztály számára
IDŐPONTJA:
HELYSZÍNE:

2020. június 6. (szombat)
Pesti Magyar Színház
Budapest, VII. kerület Hevesi Sándor tér 4.

A TALÁLKOZÓ CÉLJA:
A fesztiválra olyan egyházi iskolák jelentkezését várjuk, ahol aktívan működik
diákszínjátszó csoport, a drámapedagógia, a színjáték beépül a mindennapokba. A fesztivál
célja a hagyományteremtés, az iskolai színjátszó hagyományok folytatása, személyiség-és
közösségépítő hatásainak megerősítése, a tapasztalatcsere, egymás munkáinak megismerése,
egymás előadásainak megtekintése és a szakmai konzultáció. A találkozó egy olyan örömteli
eseménynek ad teret, ahol a hasonló érdeklődésű tanulók hosszú távú együttműködésben is
gondolkodhatnak, átvehetik egymás tapasztalatait, megszerzett közösségformáló tudásukat,
hagyománytisztelő attitűdjüket más környezetben is kamatoztathatják. A színpadi technikákat,
az elsajátított mesterségbeli fortélyokat, előadó-művészeti sajátosságokat, a felelevenített
egyházi színjátszó hagyományokat pedig saját iskolai, gyülekezeti környezetükben is
felhasználhatják az ünnepek köré épülő előadásokban.
A JELENTKEZÉS:
1. Tartalmi kérdések:
A fesztiválra benevezett előadásnak műfaji és tematikai kötöttsége nincs, ám elvárható,
hogy a benevezett előadások az egyházi értékeket kövessék. Szeretettel ajánljuk korabeli,
vagy színháztörténeti jelentőségű régi iskoladrámák felélesztését, a pályázati anyag része
lehet pár soros leírás a darab eredetéről, de bátorítjuk a jelentkezőket az új, saját színdarabok
bemutatására is.
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2. Formai követelmények:
A fesztiválra jelentkezni olyan előadásokkal lehet, amelynek időtartama nem haladja
meg a 20 percet. Nem kizáró ok, a már elkészült és már bemutatott előadásokkal történő
nevezés, de ugyanúgy várjuk a készülő darabokat, a terveket, vagy akár a célzottan, erre a
fesztiválra elkészülő előadások tervét is. Az előadásban fellépők száma részben korlátozott,
20 fő feletti csoportok koordinálása a színházi kiszolgáló térben nehezebb. Olyan díszlet- és
kellékhasználatot javaslunk, amely könnyen alkalmazkodik a gyorsváltásokhoz, és az adott
színpadi körülményekhez.
Benyújtandó anyag:
-

kitöltött jelentkezési lap (adatok, szereplők neve, oktatási intézményi adatok stb.)
Jelentkezési lap letölthető innen http://pestimagyarszinhaz.hu/diakszinjatszo-fesztival2020/

-

a csoport és vezetőjének bemutatkozása írásban (max. 1 oldal, A4-es formátumú PDF
dokumentum, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sortáv)

-

új, készülő előadás esetén: az előadás tervezete: az előkészítés fázisai, tartalmi leírás,
díszlet- kellék felhasználás, világítás-, hang- és video-bejátszások megjelölésével,
rendezői koncepció, szereposztás stb.; (max. 2-3 oldal, A4-es formátum, Times New
Roman 12-es betűméret, 1,5-ös sortáv)

-

már elkészült előadások esetén: az előadás leírása, a felkészülés bemutatása, rendezői
koncepció, hol játszották már az előadást, hatása, szereposztás, díszlet-, kellék
felhasználás és a hang, fény, esetleges video-bejátszások leírásával (max. 2-3 oldal,
A4-es formátumú PDF dokumentum, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es
sortáv) –

-

max. 3 perces video anyag, bemutatkozás, korábbi előadás felvételrészlet,
próbafolyamat felvételrészlet; esetleg megjelent cikk, elkészült szóróanyag, plakát,
díszlet- vagy jelmezterv (mp4; JPG, PDF formátumokban, min 720-as pixel
felbontásban)

-

kitöltött hozzájáruló nyilatkozat

Kapcsolat:
diakfesztival.pmsz@gmail.com
Kolostori Ráhel +36 30 572 0615

1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
Tel.: +36 30 572-0615
www.pestimagyarszinhaz.hu
diakszinjatszo.pmsz@gmail.com

A benyújtott, leírásokat tartalmazó dokumentumoknak nem lehet része a kép-, és video anyag,
ezeket mellékletként külön kérjük elküldeni a diakfesztival.pmsz@gmail.com e mail címre.
(Nagy méretű anyagok esetén használja a WeTransfer vagy a MammutMail feltöltési
lehetőségeket!)

3. A jelentkezés feltételei:
A fesztiválra jelentkezhet minden budapesti és környéki egyházi általános iskola és
gimnázium diákszínjátszó csoportja, amelynek tagjai 12 – 18 év közöttiek. Egy iskolából több
diákszínjátszó csoport is benyújthatja jelentkezését, viszont egy csoport csak egy előadással
nevezhet.
4. A jelentkezés módja
A fesztiválra jelentkezni kizárólag online formában lehet, nem szükséges semmilyen
anyagot kinyomtatva, vagy postai úton beküldeni, a telefonon történő egyeztetés nem számít
véglegesített benyújtásnak. Minden pályázati anyagot a diakfesztival.pmsz@gmail.com e mail
címre kérünk elküldeni.
5. Nevezési díj:
A diákszínjátszó fesztiválon való részvétel teljesen ingyenes, nevezési költség nincs!
HATÁRIDŐK:
 Nevezési határidő: 2019. december 20
 Elbírálási szakasz: 2020. január 31-ig.
 Mentorálási időszak, készülés a fesztiválra: 2020. február - május
 Egyházi Diákszínjátszó Fesztivál: 2020. június 6.
DÍJAK: A fesztivál szakértőkből álló zsűrije minden előadót díjazni kíván, egyedi
értékes képzőművészeti alkotásokkal, színházjegyekkel, különdíjakkal jutalmazza a résztvevő
diákszínjátszó csoportokat. Fődíj: 100.000.- ; a felkészítő pedagógusoknak egyéves
premierbérlet a Pesti Magyar Színházba.
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MENTORPROGRAM:
A beérkezett jelentkezéseket egy szakemberekből álló bizottság bírálja el, amelynek
delegáltjai a Pesti Magyar Színházból, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, és a Katolikus
Pedagógiai Intézetből érkeznek. Ezt követően a beválogatott előadások próbáira előre
egyeztetett időpontban/időpontokban ellátogat egy színházi szakember, aki mentorálja a
készülő előadást, szívesen ajánlja tapasztalatait a csoportnak a felkészüléshez. Elmondja a
nagyszínházi körülmények részleteit, ismerteti a nagyszínházi színpadi és színészi
technikákat, próbafolyamatokat, ötleteit az előadáshoz.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A fesztivál napján a résztvevőknek és kísérő tanáraik számára térítésmentesen könnyű
ebédet biztosítunk. A nézőtéri büfé a fesztivál ideje alatt nyitva tart, itt lehetőségük lesz
további étel- és italvásárlásra. Tisztelettel felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a
fesztivállal kapcsolatos további költségtérítés nem áll módunkban (utazási vagy egyéb
költségek). A színház technikai személyzete, díszletei, technikai felszerelése, kelléktára nem
áll rendelkezésre, a szükséges fénytechnikát és az esetleges bejátszásokhoz rendelendő
technikát természetesen felügyelet mellett tudjuk biztosítani. Az átöltözéshez szükséges
öltözőket is használhatják.
A nevezéssel és a fesztivállal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolására készséggel állunk
rendelkezésére:

Pesti Magyar Színház
diakszinjatszo.pmsz@gmail.com
+36 30 572 0615
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