Reneszánsz Programiroda – Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. a Színházés Filmművészeti Egyetem partnerségével
a „Reneszánsz Év” keretében
Színházi és táncszínházi területen
pályázati programot hirdet állandó színházi társulatok, valamint felsőfokú képzettséget szerzett
színházi szakemberek számára

„A reneszánsz a mai színház tükrében”
elnevezéssel

új, egész estés színházi produkció létrehozására

A pályázat célja
A pályázaton az európai reneszánsz történelmi, kulturális, írott és /vagy tárgyi
emlékeihez kapcsolódó, erre az alkalomra készült produkcióval lehet részt venni.
Pályázni lehet prózai, zenés, tánc- és bábszínházi produkcióval, műfaji megkötés nincs.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
- a tervezett produkció megírására, létrehozására és előadására vonatkozó adatokat
(szerző/k/, cím, rendező, dramaturg, zeneszerző, díszlet-, jelmeztervező, színművészek
neve);
- a tervezett produkció szövegkönyvét, illetve részletes szinopszisát;
- részletes pénzügyi tervet;
- nyilatkozatot arról, hogy a létrehozandó produkció a 2008/2009-es évadban bemutatásra
kerül;
- a tervezett produkció bemutatójának helyszínét (befogadói szándéknyilatkozattal);
- a pályázatért felelős személy/intézmény nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén
az elnyert támogatás terhére a produkciót a bemutató helyén legalább négy alkalommal,
a bemutató helyszínén kívül pedig Magyarországon legalább még három helyszínen kétkét alkalommal 2008. december 31-ig eljátssza.
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
a) teljes, új mű szövegkönyvét nyújtják be, értékelő ajánlással;

b) a létrehozandó produkció bemutatóhelyen kívüli eljátszására vonatkozó befogadói
szándéknyilatkozatot mellékelnek.
Egy társulat/intézmény egy pályázattal jelentkezhet.
A pályázatnak 6 példányban tartalmaznia kell:
- kitöltött pályázati adatlapot, amely letölthető a www.reneszanszev2008.hu
honlapról
- a programleírást/szinopszist (1–3 oldal)
- tételes költségvetést
A beadási határidőt követően a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.
A megpályázható összeg: produkciónként maximum 5 millió Ft.
A pályázatok beadási határideje: 2008. április 30.
Pályázati eredményhirdetés időpontja: 2008. május 9.
A pályázat kezelője a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 1072. Budapest, Rákóczi út 20
Kapcsolattartó: Mesterházy Gabriella
e-mail: mesterhazy.gabriella@reneszanszev2008.hu
tel: (+36) 1 473 7160
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük
meg, és nem küldjük vissza, azok a Hungarofest Kht címén átvehetők a döntésről szóló
értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés
nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.
Budapest, 2008. március 28.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

