FELHÍVÁS
Lengyel Anna Vándordíj
2022.

A díjat a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) Lengyel Anna dramaturg, műfordító, rendező, a
Szövetség egykori társelnöke emlékére alapította.
A Lengyel Anna Vándordíjra első alkalommal olyan, 2021. április 15. és 2022. augusztus 31. között
bemutatott előadást, megvalósult, művészi igénnyel létrehozott performatív eseményt, művészeti
projektet (a továbbiakban: Produkció) lehet jelölni, amely a jelölő megítélése szerint társadalmi
hatással bír és megfelel a pályázati feltételeknek.
A jelölés határideje: 2022. szeptember 30.
A kuratórium tagjai:
- Csáki Judit színházi szakíró, kritikus
- Garai Judit dramaturg, szerkesztő
- Hárs Anna dramaturg
- Tóth Péter művészeti menedzser
A kuratórium a beérkezett jelölések alapján határozza meg a jelöltek körét, amelyet a FESZ a honlapján
közzétesz. A díj odaítéléséről szóló kuratóriumi döntést a FESZ 2023. február 6-án hozza
nyilvánosságra.
A nyertesnek a FESZ 500.000 Ft összegű pénzdíjat adományoz. (Magánszemély nyertes esetén a díjat
terhelő közterheket a FESZ levonja.)
A jelölést, illetve jelentkezést a felhívás részeként közzétett online jelölőlapon lehet megtenni, amely
tartalmazza:
-

a jelölő személy vagy szervezet nevét és e-mail címét
a jelölt Produkciót megvalósító egyéni alkotó vagy együttes nevét
a Produkció címét
a Produkció társadalmi hatására vonatkozó személyes véleményt, indoklást (500-1500
karakter)

A jelölés feltételei:
1.

2.

3.
4.

A Produkció létrehozója (koprodukció esetén a Produkció létrehozásában érdemi részt vállaló
partner) független színházi vagy táncművészeti területen működő/tevékenykedő
- előadó-művészeti szervezet, azaz amelynek tulajdonosa vagy fenntartója nem az állam vagy
önkormányzat
- egyéni alkotó, előadóművész.
A Produkció vagy a Produkcióról készült videofelvétel megtekintését a jelölt személy, illetve
szervezet lehetővé teszi a kuratórium számára. A más személy által jelölt Produkcióról a FESZ a
jelölt szervezettől, illetve alkotótól kéri a videofelvétel rendelkezésre bocsátását.
A Produkciót a létrehozó alkotó vagy előadó-művészeti szervezet maga is jelölheti.
Egy jelölő személy vagy szervezet több Produkciót is jelölhet.

A díj szabályzata és az online jelölőlap elérhető a FESZ honlapján:
https://www.fesz.org/lengyel-anna-vandordij

