
Az Országos Táncjáték Fesztivál keretében lehetőség nyílik koreográfiák, illetve dramaturgiai 
egységet alkotó, egyfelvonásos táncszínházi produkciók bemutatására. 

Nevezni lehet: 

Rövidprogramok: 
 
5-10 perc közötti, bármilyen műfajban készült koreográfiával 
 
Táncszínházi előadások: 
 
1. 10-30 perc közötti bármilyen műfajban készült táncszínházi előadással, amely egybefüggő 
dramaturgiai egységet alkot 
 
2. 30-60 perc közötti bármilyen műfajban készült táncszínházi előadással, amely egybefüggő 
dramaturgiai egységet alkot 
 
Nevezési díjak: 
 
Rövidprogramok: 8.000,- Ft/produkció (nem tagoknak 10.000,-Ft) 

Táncszínházi előadások: 
1. 10-30 perc közötti produkciók 12.000,- Ft/produkció (nem tagoknak 14.000,-Ft) 
2. 30-60 perc közötti produkciók 16.000,- Ft/produkció (nem tagoknak 18.000,-Ft) 

A nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra lehet átutalni: 
Táncpedagógusok Országos Szövetsége 
OTP 11706016-20755159 

Jegyárak:  

felnőtt: 2 000,- Ft  

gyerek: 1 000,- Ft 

XVI. kerületi lakosoknak a belépés érvényes lakcímkártya felmutatásával ingyenes. A jegyek 
az egész napra az összes előadásra érvényesek. 

A színpad tulajdonságai: 
 

 Mélysége: 10 m 

 Szélessége: 10 m 

 3 oldalról körüljárható 

 a balett-szőnyeg és a háttér fekete 

Az előadásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli és kategóriánkként a legjobb produkcióknak  

I., II., III. díjat, valamint Különdíjakat osztunk ki. 

 



 
Egyéb információk: 

1. A fesztivál jellegéből adódóan életkori megkötés nincs, azonban a jelentkezési 
lapokon kérjük jelezni az életkort, hogy az azonos korosztályú produkciókat 
külön csoportosíthassuk. 

2.  A táncpedagógusok, koreográfusok is táncolhatnak a produkciókban. 

3.  Olyan előadásokat várunk, amelyek színpadi beállásához (díszletépítés, világítás 
beállítása) max. 30-40 perc elegendő. 

4.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a próbaidő alatt a világítást kell beállítani, tehát a 
darabok elpróbálására nem (mindig) lesz lehetőség! (A beállásokat, járásokat kell 
főként megnézni.) 

5.  Az együtteseknek hozniuk kell az előadásukat ismerő technikusokat (világosító, 
hangosító), akik a helyi műszaki személyzet segítségével közösen dolgoznak 
majd. 

6.  A világítás: előre beállított alapvilágítás, amely előadásonként finomítható. 

7.  Speciális eszközöket, díszletet és kellékeket (füstgép, UV, stroboszkóp, 
projektor, székek, padok stb.) hozni kell. 

8.  Zsinórpadlás nincs, a trégereket előadás közben nem lehet leengedni és 
felhúzni. 

9.  Amelyik darabban tűz, víz, stb. játszik, azt az Erzsébetligeti Színház tűzvédelmi 
felelősével engedélyeztetni kell. Akit ez érint kérjük, hogy jelezze előre.  

 


