
PÁLYÁZAT CÉLJA
Budapest Főváros Önkormányzata 2015 őszén 

meghívásos pályázatot tesz közzé a FÜGE Egyesület 

lebonyolításában, a tehetséggondozás és a független 

előadó-művészet támogatása érdekében. A projekt 

célja a fővárosi független színházi kezdeményezések 

támogatása oly módon, hogy az elmúlt években 

munkájukkal kitűnő, fiatal színházi alkotók és alkotói 

csoportok számára biztosít további megmutatkozási 

lehetőséget.

A FELKÉRT KURATÓRIUM TAGJAI
SZALAY-BOBROVINCZKY ALEXANDRA (Humán Főpolgármester-helyettes  
  – Budapest Főváros Önkormányzata)

BÖSZÖRMÉNYI-NAGY GERGELY (főigazgató – Design Terminál)

GÁSPÁR MÁTÉ (oktató – Színház- és Filmművészeti Egyetem)

LŐRINCZY GYÖRGY (az Előadó-művészeti Bizottság tagja,  
 főigazgató – Budapesti Operettszínház)

MÁCSAI PÁL (igazgató – Örkény Színház)

ORLAI TIBOR (producer)

ROZGONYI-KULCSÁR VIKTÓRIA (elnök– FÜGE)

MEGHÍVOTT PÁLYÁZÓK KÖRE

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályázati anyagokat a FÜGE stábja ellenőrzi és a formailag megfelelt anyagokat küldi tovább a kuratóri-

um és a konzulensek számára.

A kuratórium a benyújtott pályázatok színvonala, a tervezett produkciók megvalósíthatósága, társadalmi hasznossága 

és művészeti értéke valamint a forrásigények nagysága alapján dönt arról, hogy az adott időszakban hány pályázó 

kap lehetőséget arra, hogy színpadra állítsa anyagi, infrastrukturális és menedzsmenti háttérrel a projekt-tervét.

PÁLYÁZAT TÍPUSA, LEÍRÁSA
Meghívásos pályázat, ahol a meghívottak körét egy 

szakmai tanácsadói kör határozza meg. A pályázat  

a tervezett színpadi produkció szinopszisát, produkciós 

leírását valamint annak költségvetését tartalmazza  

a befogadó helyszín és a forráshiány feltüntetésével.

2016. február 1 – december 1. között megvalósuló  

új bemutatókra lehet pályázni.

A megpályázható és elnyerhető támogatás 

pályázónként maximum 3.000.000 Ft.

KONZULENS TANÁCSADÓI KÖR
ERŐS BALÁZS – Mu Színház

SZABÓ GYÖRGY, BARDA BEÁTA – Trafó

NAGY ZOLTÁN, RÁCZ ANIKÓ – Sín

TALLÓ GERGELY – Műhely Alapítvány

TANA-KOVÁCS ÁGNES – Szkéné Színház

DÁNYI VIKTÓRIA

FÜLÖP LÁSZLÓ

HEGYMEGI MÁTÉ

KÁLMÁN ESZTER

MOLNÁR CSABA

PASS ANDREA

RÓZSAVÖLGYI ZSUZSA

SOÓS ATTILA 

VADAS TAMARA ZSÓFIA

VASS IMRE

DOLLÁR PAPA GYERMEKEI

K2 SZÍNHÁZ

NULLATIZENEGY CSOPORT

STEREO AKT
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STAFÉTA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE, MÓDJA ÉS ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat 2015. november 26-ig – az aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot és annak szükséges mellékleteit - 

e-mailben kell benyújtani a stafetapalyazat@gmail.com e-mail címre, „STAFÉTA – pályázat” tárgy megjelöléssel.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
•	 kitöltött pályázati adatlap

•	 szakmai önéletrajz és referenciák

•	 a produkció rövid leírása, rendezői koncepció (max. 2 oldal terjedelemben)

•	 a produkció részletes technikai paraméterei, szcenikai leírása, infrastrukturális igénye

•	 játszóhely befogadó szándéknyilatkozata

•	 költségvetés-terv a létrehozásról a költség jogcímek pontos megjelölésével

AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE ÉS A HIVATALOS EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázatok elbírálásának várható időpontja és közzé tétele: 2015. december 20-ig a FÜGE honlapján  

a PÁLYÁZATOK link alatt: www.fugeprodukcio.hu.
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