LENGYEL ANNA VÁNDORDÍJ

A díjat a Független Előadó-művészeti Szövetség Lengyel Anna dramaturg, műfordító, rendező, a
Szövetség egykori társelnöke emlékére alapította 2022-ben.
A díjazott: az előző évad legnagyobb társadalmi hatással bíró színházi előadása, művészeti projektje
A díj összege: 500.000 Ft
Kuratórium: A FESZ elnöksége 5 tagú kuratóriumot alakít, amelynek 4 tagját 5 év időtartamra kéri
fel, az alábbi szempontok szerint:
-

egy fő a Panodráma alkotói közösségének tagjai közül
egy fő a FESZ tagjai közül
egy fő dramaturg
egy fő színházi szakíró, kritikus

A kuratórium ötödik tagja a díjat előző évben elnyert alkotó, illetve a díjazott szervezet képviselője.
A kuratórium felkért állandó tagjai 2022-2026. évben:
-

Garai Judit dramaturg, szerkesztő
Tóth Péter művészeti menedzser
Hárs Anna dramaturg
Csáki Judit színházi szakíró, kritikus

A kuratórium ügyrendjét a FESZ elnöksége hagyja jóvá.
Jelölés és a díj odaítélése:
-

-

-

Jelölni az előző évadban 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 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.
A jelölés feltételei:
• A Produkció létrehozója (koprodukció esetén a Produkció létrehozásában érdemi részt
vállaló partner) független színházi vagy táncművészeti területen működő
a. előadó-művészeti szervezet, azaz amelynek tulajdonosa vagy fenntartója nem
az állam vagy önkormányzat
b. 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 kuratórium a beérkezett jelölések alapján határozza meg a jelöltek körét, amelyet a FESZ a
honlapján közzétesz.
A döntést a FESZ a honlapján hozza nyilvánosságra. A nyertes részére a FESZ 500.000 Ft összegű
pénzdíjat adományoz. (Magánszemély nyertes esetén a díjat terhelő közterheket a FESZ
levonja.)

Ütemezés a 2023. évtől:
(a 2022. évi felhívás ütemezését a felhívás rögzíti)
I.

Jelölés határideje: június 15.

II.

Jelöltek nyilvánosságra hozatala: szeptember 30.

III.

Döntés nyilvánosságra hozatala: október 15.

