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A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozójának
SZERVEZÉSI SZABÁLYZATA
1. szakasz
A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozója (a továbbiakban: Találkozó) a vajdasági
magyar színjátszó csoportok 2017. évi bemutatkozása és nemes versengése.
2. szakasz
A Találkozóra benevezhet bármely, a Vajdaságban magyar nyelven működő amatőr színjátszó csoport.
3. szakasz
A Találkozót két hosszú hétvégén: 2017. március 23. és 26., továbbá március 30. és április 2. között
rendezzük meg a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesülettel közös szervezésben. Az előadások
színhelye a bácsfeketehegyi színházterem (24323 Bácsfeketehegy, Tito marsall utca 32.). A házigazda
település kapcsolattartó személye Szabó László, a Soma Színtársulat tagja. A kapcsolattartó személy
elérhetőségei:
 Mobiltelefonszám: 060/557-45-75
 Villámpostacím: szabolacus53@gmail.com
 Skype: lacus19531
4. szakasz
A VMMSZ a Találkozó szervezési szabályzatát és a jelentkezési lapot legkésőbb 2017. január 23-áig
megjelenteti, e-mailben elküldi az egyesületeknek / amatőr színjátszó csoportoknak, továbbá közzé teszi
azt a médiában. Ezeket a dokumentumokat letölthetővé teszi a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
(www.vmmi.org) és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (www.vmmsz.org) honlapjáról is.
5. szakasz
A jelentkezési lapot, kérjük, legkésőbb 2017. február 24-éig írott vagy elektronikus (.docformátumban) formában juttassák el a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek.
Postacím: Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, 24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.
Villámpostacím: office@vmmsz.org.
6. szakasz
2017. január 23-ával a VMMSZ pályázatot ír ki a 2018. évi Találkozó megrendezésére. A Vajdasági
Magyar Amatőr Színjátszók XXIII. Találkozója szervezési jogára a Bánságban működő színjátszó
csoportok, művelődési egyesületek jelentkezhetnek. A pályázati beadványt, amelynek tartalmaznia kell
a csoportot képviselő jogi személyiség (egyesület, egyéb szervezeti forma) vezető testületének
szándéknyilatkozatát, valamint az egyesület területi székhelye szerinti, községi / helyi közösségi
hivatalának nyilatkozatát a rendezvény megszervezéséhez nyújtandó anyagi és erkölcsi támogatásáról,
legkésőbb 2017. március 20-áig szükséges megküldeni a VMMSZ postacímére (Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség, 24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

7. szakasz
A benevezett színjátszó csoportok legkésőbb március 1-éig kötelesek megküldeni az előadás 3-3 darab
plakátját a VMMSZ postacímére (Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, 24000 Szabadka, Kossuth
Lajos tér 4.), illetőleg lehetőség szerint azokat digitális formában (nyomdai minőségben: legalább 300
dpi felbontásban) eljuttatni Hajvert Lódi Andreának a lodiandi@gmail.com e-mail címre.
Ugyanerre az e-mail címre és időpontig, kérjük, küldjenek meg egy jó felbontású fényképet,
amely lehet csoportkép vagy pillanatkép egy próbáról, vagy a most készülő előadásról.
8. szakasz
A szakmai zsűri minden előadásról szóbeli értékelést ad a csoport fellépését követően. Az értékelés és
az azt követő kerekasztal-beszélgetés nyilvános. A Találkozó napi eseményeiről a Súgó című közlöny
tájékoztat.
9. szakasz
A Találkozónak két fődíja van: a Pataki László-díj a találkozó legjobb hagyományos keretek között
megvalósított előadásáért és a Bambach Róbert-díj a legjobb alternatív/új formákat kereső előadásért.
A Találkozó további hivatalos díjai: a Garay Béla-díj a közösségteremtő tevékenységért; a Szilágyi
László-díj a legjobb férfi főszereplőnek; a Ferenczy Ibolya-díj a legjobb női főszereplőnek; a Nagy
István-díj a legjobb férfi mellékszereplőnek/epizodistának; a Magyari Piri-díj a legjobb női
mellékszereplőnek/epizodistának; a Szántó Róbert-díj a legszebb színpadi beszédért; a Közönségdíj.
A zsűri különdíjat oszthat ki egyéb kategóriákban is (díszlet, fény, hang, jelmez, stb.).
10. szakasz
A részvevő csoportok emléklapot, valamint a Találkozó plakátját, műsorfüzetét és a közlönyök
példányait kapják, míg a díjazott csoportoknak és szereplőknek oklevél és ajándéktárgy jár. A felsorolt
elismeréseket és tárgyakat a VMMSZ biztosítja.
11. szakasz
Amennyiben a részvevő csoportok zenei anyagot használnak előadásuk során, kérjük, azt kötelezően
audio (audio CD)- vagy .flac-, .cue-formátumban (semmi esetre sem .mp3-kiterjesztés) magukkal hozni.
12. szakasz
Mindazok a kérdések, amelyekről ez a szabályzat nem rendelkezik, a szervezőbizottság hatáskörébe
tartoznak.

_______________________
Szabadka, 2017. január 23.

Dudás Károly elnök

