
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Gardrób Művészeti Csoport pályázatot hirdet budapesti és pest megyei általános iskolák, illetve 

óvodák részére.  

A pályázat tartalma: 

A Gardrób Művészeti Csoport A nyúl és a róka című előadásának szponzori támogatásból és 

minimális önerőből (pályázó) való megvalósulása. A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy az 

előadás díját a pályázó intézmény lehetőségeihez mérten alakítsuk.  A pályázóktól azt kérjük, hogy 

néhány mondatban foglalják össze, miért látnák szívesen az előadást, miért gondolják fontosnak, 

hogy élőzenés interaktív színházi előadás valósuljon meg az intézmény falai között. E mellett kérjük, 

hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel, milyen összeggel tudnak hozzájárulni az előadás 

megvalósulásához. A fellépési díjból fennmaradó összeget szponzori támogatás fedezi. Ez a szponzori 

támogatás lehetővé teszi társulatunknak, hogy az előadást ott is színre vigyük ahol eddig anyagi 

korlátokba ütköztünk.  

Időszak: 2017. október 24. – 2018. február 5. 

Beadási határidő:  

2017. szeptember 15.  

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében bíráljuk.  

Pályázati feltételek: 

- a pályázó rendelkezik a Gardrób Művészeti Csoport A nyúl és a róka című előadásához 

szükséges megfelelő technikai körülményekkel (kérdéses esetben helyszínbejárás kérhető), 

melyeket a 2. sz. melléklet tartalmaz. 

- jelentkezési lap kitöltése az alábbi linken 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr0ZMpzE8BTkjK7ldirF7wyfMtRzuOiC2vch2wM

pplwItpJA/viewform 

- a pályázatban meghirdetett időpontok egyikének kiválasztása, leegyeztetése. (Egy intézmény 

több időpontra is pályázhat.)  

A jelentkezési lap és a teljes pályázati felhívás megtalálható a www.gardrobcsoport.hu/pályázat2017 

weboldalon.  

Kapcsolattartó: Varga Renáta +36703716266 szervezes.gardrob@ gmail.com 

Művészeti vezető: Nagy Judit +36703209607 gardrob.art@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr0ZMpzE8BTkjK7ldirF7wyfMtRzuOiC2vch2wMpplwItpJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr0ZMpzE8BTkjK7ldirF7wyfMtRzuOiC2vch2wMpplwItpJA/viewform
http://www.gardrobcsoport.hu/pályázat2017


 

1. sz. melléklet 

PÁLYÁZHATÓ IDŐPONTOK 

 

2017. október 24. kedd 10:00 

2017. október 30. hétfő 10:00 

2017. november 6. hétfő 10:00 

2017. november 20. hétfő 10:00 

2017. november 27. hétfő 10:00 

2017. december 11. hétfő 10:00 

2018. január 8. hétfő 10:00 

2018. január 22. hétfő 10:00 

2018. január 29 hétfő 10:00 

2018. február 5. hétfő 10:00 

 

  



 

2. sz. mellékelt 

TECHNIKAI FELTÉTELEK 

 

Korosztály: 

Az előadás óvodásoknak illetve az általános iskola 1-2. évfolyamos tanulóinak szól.  

Időtartam: Az előadás 45-50 perc 

Helyszínnel kapcsolatos igények, kérések: 

Játéktér: 

6 x 6 méter 

Nézőtér – gyerekeknek: 

6 x 5 méter közvetlenül a játéktér előtt. Székek nélküli tér, a gyerekek pokrócokra, szőnyegekre, 

párnákra ülnek  

Nézőtér – a szülőknek, felnőtteknek: 

A gyerekek mögött székeken ülnek, ezeket kérjük több sorba bekészíteni. 

Az előadás befogadóképessége: 80fő 

A játék- és nézőtér egy közös térben lévő egységet képez (szükség esetén, egy nagyobb színpadon is 

előadható, melyen a gyerekek is helyet kapnak). 

Nézői létszám: maximum 80 gyerek  

Ha a megjelölt korosztályú gyerekek létszáma meghaladja a 80 főt, a pályázó intézmény megjelölhet 

több alkalmat is. Ezekben az esetekben több előadás is megvalósulhat egy intézményen belül. Ezt az 

igényt kérjük a „Miért A nyúl és a róka” kérdésnél feltüntetni. 

Kérések: 

3 db karfa nélküli szék  

Áramforrás biztosítása (220V) a teremben.  

Az előadás kezdete előtt 2 órával kérjük átadni a helyszínt bepakolásra, beállásra és próbára kész 

állapotban. Parkolóhelyet, parkolási engedélyt kérünk biztosítani. 


