SELÇUK BELEDİYESİ
EFES TİYATRO FESTİVALİ
BAŞVURU FORMU
TOPLULUĞUN:
Tam Adı:
Adresi:
Telefon:
Cep Telefonu:
e-mail:
Konumu (Belediye-Özel-Üniversite-Amatör-Profesyonel):
Faaliyet Süresi:

TOPLULUK SORUMLUSUNUN:
Adı ve Soyadı:
Görevi: (Yönetmen-Müdür-Koordinatör vb)
Telefon:
Cep Telefonu:
e-mail:
Adres:

OYUNUN:
Adı ve Orijinal Adı:
Yazar:
Çevirmen:
Yönetmeni:
Perde Sayısı ve Süresi:

Oyunun Konusu:

Oyun Kadrosu: (Sayı ile) Bayan:

Erkek:

Daha Önce Kaç Kez Oynandığı:
Festivale Katılacakların İsim Listesi:

TEKNİK BİLGİLER:
Dekor Kurma ve Toplama Süresi:
Oyunda Kullanılacak Ses ve Işık Sisteminin Ayrıntılı Bilgisi:

Teknik Gereksinimleriniz Varsa Lütfen Yazınız:

Yukarıdaki bilgilerin doruluğunu ve festivale katılım koşullarını kabul ediyorum.

Grup Sorumlusunun:
Adı ve Soyadı

İmza

Tarih

BAŞVURU DÖKÜMANLARI ;
1 _ Oyundan ya da kostümlü provadan çekilmiş en az 10 adet dijital ortamda (USB
veya DVD) fotoğraf
2_Oyunun performans video kaydı (USB veya DVD)
3_Grubun daha önce katılmış olduğu festival , şenlik ve organizasyonlar hakkında
bilgi
4_Varsa oyunla ilgili basında çıkmış yazı veya haberlerden kopyalar
5_Oyunun tam metni , çıktı veya dijital ortamda taranmış biçimde olabilir.

SELÇUK BELEDİYESİ EFES TİYATRO FESTİVALİ
KATILIM KOŞULLARI ŞARTNAMESİ
1. Festivale yapılan müracaatların ön değerlendirmesinde istenen belge ve dökümanlar
başvuru formunda belirtilmiştir. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, formda istenen
belge ve dökümanlar son başvuru tarihine kadar başvuru adresine gönderilmiş olmalıdır.
2. Başvuru formu ve katılım koşulları şartnamesi tiyatro grup sorumlusu tarafından
imzalanacaktır. İmzasız olan, eksik bilgi ve belgelerin bulunduğu başvurular kabul edilmez.
3. Festivale katılacak tiyatro eserlerinin, Türk ve Dünya edebiyatı yazarlarına ait olması tercih
edilir, bu kapsamda olmayan eserlerin müracaatları seçici kurulun onayından geçmelidir.
4. Gösterime seçilen oyunların Telif Hakları Yasasına göre tüm sorumlulukları tiyatro
grubunun yetkilisine veya o gruba aittir. Bu konuda oluşabilecek uyuşmazlıklardan Selçuk
Belediyesi sorumlu tutulamaz.
5. Başvuru için gerekli olan işlemler ve belgeler, festival son başvuru tarihi olan 03 Ağustos
2018 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki başvuru adresine yapılacaktır.
6. Üniversite ve okul tiyatrolarının festivale müracaatları bağlı bulundukları resmi makamın
izniyle yapılması zorunludur. Bu izin belgesini tiyatro grubu kendisi alır.
7. Gruplar, oyunları ile ilgili her türlü dekor, kostüm, aksesuar, sis makinesi, projeksiyon vb.
yardımcı malzemeleri yanlarında bulunduracaktır. Festival Yürütme Kurulu, bu malzemeleri
sağlamakla yükümlü değildir.
8. Tarafımızdan oluşturulan Seçici Kurul’ca müracaatların değerlendirmesi yapılacak ve iyi
hazırlanmış, tiyatro sanatının özelliklerini taşıyan, oyunların festivalimize katılmaları
sağlanacaktır.
9. Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye alınacak başlıca kategoriler şöyledir;
a) Oyunculuk b) Reji c) Müzik d) Dekor e) Kostüm f) Diksiyon g) Afiş
10. Festival 8-11 Ekim 2018 tarihlerinde dört gün sürecektir. Açılış etkinlikleri 8 Ekim 2018
Pazartesi günü, kapanış etkinlikleri ise 11 Ekim 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.
Festivalin açılış ve kapanış etkinliklerine katılımı mümkün olan topluluklar azami sayılarla
bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.
11. Tiyatro topluluklarının açılış, gösteri ve kapanış günü festival merkezine ulaşımları
taraflarınca sağlanacaktır.
12. Selçuk Belediyesi olarak festivale katılacak grupların konaklamaları karşılanacaktır.
13. Selçuk Belediyesi tarafından katılımcı ekiplerin sabah ve akşam yemekleri temin
edilecektir.

14. Selçuk Belediyesi çok özel durumlar karşısında festivalin tarihlerinde ve içeriğinde
değişiklik yapabilir. Böyle durumlarda değişiklikler tiyatro topluluklarına bildirilir.

Yukarıdaki 14 maddelik festival şartnamesi ve koşullarınızı kabul ediyorum.
Festivale katılmayı istemekteyiz, bilgilerinize arz ederim.

Grup Sorumlusu
Ad Soyadı:
Tarih:
İmza:

BAŞVURU ADRESİ :
Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:7 35920 Selçuk, İzmir)
E-mail: selcukbelediyetiyatrosu@gmail.com
Festival Sorumlusu
Erol Namdar
0543 917 59 69

