
   

*A minősítés a MSzSz tagjai sz{m{ra térítésmentes, a 

tags{gdíj 6000 Ft/év, amely a helyszínen is befizethető. A 

nem tagok sz{m{ra a minősítés díja 10.000 Ft/ előad{s. A 

minősítésről bővebben: http://www.szin-

jatekos.hu/alapdokumentumok/minsit-fesztivalok.html 

 

 

F E L H Í V Á S  
 

M A N É Z S  Szính{zi Szemle  

2 0 1 6  

Nem-hivat{sos szính{zak minősítő fesztiv{lja 

In memoriam Lengyel P{l 
 

A Mont{zs Dr{mapedagógiai és Közművelődési Egyesület, a tiszaújv{rosi Derkovits 

Kultur{lis Központ és a Magyar Szín-J{tékos Szövetség Lengyel P{l emléke előtt tisztelegve 

harmadik alkalommal hirdeti meg tiszaújv{rosi minősítő tal{lkozój{t nem-hivat{sos 

szính{zak, szính{zi műhelyek és színj{tszó csoportok sz{m{ra. 

 

A tal{lkozó időpontja: 2016. szeptember. 23-25. 

Helyszín: Tiszaújv{ros – Derkovits Kultur{lis Központ (3580 Tiszaújv{ros, Széchenyi u. 2.) 

Nevezési feltételek: A tal{lkozóra műfaji megkötés nélkül jelentkezhet minden nem  

hivat{sos, ifjús{gi és felnőtt színj{tszó csoport.  

Nevezési díj: 700 Ft/ fő. 

Jelentkezési hat{ridő: 2016. szeptember 1. 

 

A fesztiv{l saj{t elismerésein túl az előad{sok kérhetik a Magyar Szín-J{tékos Szövetség 

minősítését.* 

 

Felhív{s és jelentkezési lap letölthető: www.montazsegyesulet.hu, http://www.szinjatekos.org  

www.dkk.tiszaujvaros.hu  

 

A jelentkezések alapj{n a rendezőbizotts{g dönt a meghív{sról.  

Egyszerű étkezést (hideg ebéd és reggeli, meleg vacsora) és h{lózs{kos sz{ll{st 

térítésmentesen biztosítunk. Magasabb színvonalú szolg{ltat{s előzetes egyeztetést követően 

önköltségesen igénybe vehető. 

 

Bővebb inform{ció: montazsegy@gmail.com e-mail címen keresztül, vagy Püspöki Pétertől 

kérhető (+3620/446-1542). A jelentkezési lapokat a montazsegy@gmail.com címre kérjük 

visszaküldeni! 

 

http://www.montazsegyesulet.hu/
http://www.szinjatekos.org/
http://www.dkk.tiszaujvaros.hu/
mailto:montazsegy@gmail.com
mailto:montazsegy@gmail.com


   
 

** A lehetőségekhez mérten igazodunk a kérésekhez 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

MANÉZS – Szính{zi Szemle 2016 

Tiszaújv{ros, 2016. szeptember 23-25. 

 

Csoport neve: ..........................................................................................................................  

Levelezési címe: ......................................................................................................................  

Fenntartó neve: .......................................................................................................................  

Csoportvezető neve: ...............................................................................................................  

Csoportvezető telefonsz{ma előhívósz{mmal: 

A csoport/vezető e-mail címe (olvasható betűkkel):  

A csoport létsz{ma (csoportvezetővel, technikussal, kísérőkkel együtt): 

Bemutatandó mű szerzője: 

A mű címe: 

Műfaja: 

Rendező: 

Időtartalma:  

Bekészülési idő: 

Bont{si idő: 

Szükséges technikai feltételek:  

Díszletigények* (egyeztetés alapj{n):  
*Teljes szính{zi díszlet- és kellékigényeket nem tudunk teljesíteni. Az egyszerűbb kérésekre igyekszünk megold{st tal{lni.  

 

Melyik napon, illetve helyszínen kív{n j{tszani?  ** 

24-én  25-én NAGYSZÍNPAD SZOBA PÓDIUM 

Egyéb megjegyzés:  

 

Beküldési hat{ridő: 2016. szeptember 01.  

montazsegy@gmail.com 

mailto:montazsegy@gmail.com

