A MASZK Egyesület
és az Ekisfeszt Akadémia
színházi kisesszé pályázatot hirdet
A pályázat célja minőségi munkák létrehozása.
Keressük az új látásmódot, s ösztönözzük, hogy a pályázók eredetiségre törekedjenek, készen a
párbeszédre korosztályukkal és a színházi alkotókkal.
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A választható témák:
- Nagy József és a JEL
- Magyar nyelvű színjátszás a Vajdaságban 1990-2010
Fontosnak tartjuk, hogy a pályázat kapcsán minél többen megismerjék, és írásaik révén megismertessék a
délvidék, Vajdaság színházi alkotóit, irányvonalait. A pályázat így kapcsolódik a fesztivál Déli Vonal
koncepciójához, illetve a 20. THEALTER kiemelt témájához, Tolnai Ottó életművéhez.
A műfaj: kisesszé
A részvétel:
A pályázat országos megjelenésű.
A pályázat nyelve: magyar.
Egy pályázó több vagy több pályázó közös pályaművet is benyújthat.
A pályázat jeligés.
A pályázaton részt vehetnek: 28. életévüket még be nem töltött, nem hivatásos alkotók, valamint egyetemi,
főiskolai hallgatók. A pályázatra a 2009. évben pályázókat automatikusan meghívjuk.
A pályamű – a jelige, valamint az írásmű címének megadása után – 2010. március 30-ától feltölthető a
www.thealter.hu kisesszé pályázat menüpontja alatt. A feltöltés határideje: 2010. május 17., 24 óra.
Kérjük, hogy a pályázók postán juttassák el adataikat (név és elérhetőség: pontos postacím, telefon- és
mobilszám, e-mail cím; születési hely és idő) lezárt borítékban megjelölve a jeligét és a pályamű címét a
szervezőkhöz. A postára adás határideje: 2010. május 17. (A postai bélyegző dátuma!)
Kizárólag valós adatokkal és teljes néven fogadunk el pályázatot.
A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból.
A pályázók pályázatuknak beadásával tudomásul veszik, hogy a mű bármiféle sérüléséért, vagy
megsemmisüléséért sem a kiíró, sem a partnerei felelősséget nem vállalnak.
A jeligék feloldására az eredményhirdetésen kerül sor, a pályázók addig őrizzék meg anonimitásukat.
Elbírálási határidő: 2010. június 07.
Értesítés az eredményről: 2010. június 14.
Eredményhirdetés-díjazás: 2010. július 25-én, a THEALTER fesztivál zárónapján.

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bírálók döntését követően az összes beadott
pályázat anyagát teljes terjedelmében közzé teszi a www.thealter.hu honlapon. Ezzel egy időben
megkezdődik a közönségszavazás is.
A közönségszavazás eredményhirdetése: 2010. július 25-én, a THEALTER fesztivál zárónapján.
Az értékelés:
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli.
Tagjai:
Háy János író
Szilasi László irodalomtörténész, kritikus, az SZTE docense
A fesztiválon értékelő vitafórumot biztosítunk a bírálók és a pályázók bevonásával.
Három díjat, valamint Közönségdíjat is kiadunk.
A pályázati díjak:
I. díj: bruttó 50.000 Ft
II. díj: bruttó 40.000 Ft
III. díj: bruttó 30.000 Ft
Közönségdíj: Maurits Ferenc festőművész MASZK Egyesületnek készített festménye
A pályázóknak a fesztiválon való részvétel önköltséges.
A díjazott pályaműveknek lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megjelenést biztosítani.
PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK:
Terjedelem: maximum 5 A/4-es oldal, 12-es betűtípussal, 1,5-es sorközzel és 2,5 cm-es margókkal
(felolvasva 8-10 perc legyen!).
Értékelés-megbeszélés, szakmai vita időpontja: 2010. július 23., péntek, 15 óra.
A közönségszavazatok július 24-én (szombat) déli 12 óráig adhatók le írásban a fesztivál helyszínein, illetve
folyamatosan az interneten.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A pályázat lebonyolítója: MASZK Egyesület
Postacím: MASZK Egyesület, 6701 Szeged, Pf. 905
Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a
későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült
dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja, a pályázó nevének
feltüntetése mellett.
További kérdésekkel fordulhatnak Czene Zoltán szakmai koordinátorhoz a 20/266-7640-es telefonszámon,
illetve írhatnak a muveszetivezeto@szesztarsulat.hu e-mail címre!
Szeged, 2010. március 24.

Balog József
a MASZK Egyesület elnöke
a THEALTER Fesztivál művészeti vezetője

