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Meghívó 
A Gyermekvédelmi Napok 2012. - Színházi Találkozójára 

 
Örömmel adjuk hírül, hogy 2012-ben is tervezzük a Gyermekvédelmi Napok színházi 

találkozójának megrendezését. Ezen a találkozón a résztvevők a tanévi műhelymunka legjobb 
eredményeit mutathatják be az előadó-művészet bármely ágában. 

A színházi találkozó, az elmúlt évek mintájára a Pesterzsébeti CSILI Művelődési Központban 
(1201 Budapest, Nagy Győri István u. 4-6.) kerül megrendezésre.  

A Gyermekvédelmi Napok időpontja a 2012. május 7. és május 13. közötti időszak. A színházi 
találkozót 3 naposra tervezzük (május 8., 9. és 11.), de természetesen az időbeosztás és az időpontok a 
jelentkezők létszámának függvényében módosulhatnak. 

2012-ben is zsűri fogja értékelni a produkciókat, a leginkább méltatott előadások a Gála napon 
ismét bemutatásra kerülnek. Műfajbeli megkötések nincsenek, bármilyen színpadra állítható 
produkciót szeretettel várunk. Az időbeni korlátokat igyekszünk rugalmasan kezelni, de előzetesen 
kérünk minden jelentkezőt, hogy a táncok, énekek, versmondások, egyéni produkciók esetében az 5 - 
(maximum) 10 perces időkorlátot próbálják betartani. A 10-15 percnél hosszabb műsorszám 
bemutatására is – főként a színdarabok esetében – próbálunk lehetőséget teremteni, azonban kérjük a 
jelentkezőket, hogy ilyen terveiket feltétlenül beszéljék meg a szervezőkkel. Nagyszámú jelentkezés 
esetén lehetséges, hogy egy intézmény részéről legfeljebb két műsorszám bemutatására lesz lehetőség. 
Kérjük a kollégákat, hogy a leginkább kiérlelt produkciókkal jelentkezzenek, továbbá a műsor 
változatossága érdekében különböző műfajú – vegyes – előadásokat állítsanak színpadra.  

 

Jelentkezési határidő: 2012. február 29. 
 

A hatékony előkészítés érdekében kérünk minden jelentkezőt, hogy precízen válaszoljon a 
mellékelt jelentkezési lapon feltett kérdésekre.  

 

Ezúton szeretnénk kérni a jelentkezőket, hogy a szereplésben való akadályoztatásról időben 
értesítsék a szervezőket! 

    
A jelentkezéseket a kiss.mate@tegyesz.hu e-mail címre, vagy postai úton a Fővárosi 

Tegyeszbe: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13., a Módszertani és Elemző Szolgálatnak címezve várjuk, 
kérjük a levélre írják rá: Gyermekvédelmi Napok – Színház, 2012. Faxon pedig a 061-32-32-911-es 
fax számra tudják elküldeni. 

 

Bármilyen kérdés esetén készséggel állok rendelkezésre! 
 

Üdvözlettel: 
 
Kiss Máté 
Fővárosi Tegyesz 
módszertani szaktanácsadó 
kiss.mate@tegyesz.hu 
0670-339-39-50 


