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8. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali (01-08 Kasım 2019)
0Katılım Koşulları:
1. Festivalimize yapılacak müracaatların ön değerlendirmesi için istenen belge ve
dokümanlar başvuru formunda belirtilmiştir. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı,
formda istenen belge ve dokümanlar son başvuru tarihine kadar başvuru adresine
gönderilmiş olmalıdır.
2. Başvuru formu ve katılım koşulları belgesi tiyatro grup sorumlusu tarafından
imzalanacaktır. İmzasız olan, eksik bilgi ve belgelerin bulunduğu başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
3. Gösterime seçilen oyunların Telif Hakları Yasasına göre tüm sorumlulukları tiyatro
gurubuna aittir. Bu konuda oluşabilecek sorunlardan Festival Organizasyonu sorumlu
tutulamaz.
4. Ekibin tümü (oyuncu, yönetmen teknik ve idari görevli) sayısı 15 kişiyi geçmeyecektir.
15’den fazla kişinin konaklama ve ağırlanma giderleri Tiyatro grubuna aittir.
5. Ödenekli Tiyatrolar koşulları gereği değerlendirilecektir.
6. Başvuru işlemlerinin tamamlanması için; Başvuru Formu, Katılım Koşulları Belgesi ve
diğer gerekli belgelerin, son başvuru tarihi olan 14 Haziran 2019 Cuma günü mesai
saatleri sonuna kadar festival iletişim adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir..
7. Festivalimize, her yıl bir amatör genç tiyatro grubu davet edilmektedir. Bu gruplardan;
Üniversite ve okul tiyatrolarının festivalimize müracaatları ve katılımları bağlı
bulundukları resmi makamın izniyle yapılmalıdır. Bu izin belgesini festival davet yazısı
gönderildikten sonra, tiyatro grubu kendisi alır.
8. Gruplar, oyunları ile ilgili her türlü dekor, kostüm, aksesuar, sis makinesi,
projeksiyon vb. yardımcı malzemeleri yanlarında bulunduracaklardır. Festival
Organizasyonu, bu malzemeleri sağlamakla yükümlü değildir.
9. Başvurular Festivalimiz Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecek, Ulusal ve
Uluslararası alanda iyi hazırlanmış ve tiyatro sanatının seçkin örnekleri olan oyunların

Mardin’de yaşayan
sağlanacaktır.
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Seçici Kurul tarafından değerlendirmede dikkate alınacak kriterler şöyledir;
✓ Oyunun teması ve konusunun çocuk veya gençlere uygunluğu (çocuk oyunu ise
yaş aralığının belirlenmiş olması).
✓ Oyunun sanatsal niteliği
✓ Rejinin konuya uygunluğu,
✓ İç mekan veya dış mekanda oynanabilirliği,
✓ Yapımın uluslarararası bir festivale uygunluğu,
✓ Evrensel dil kullanılması,
✓ Oyunda kullanılan tekniklerin, çocuk ve gençlerin yaş özelliklerine uygunluğu
(kukla, clown, hareket, gölge, pandomim, soyutlama vb.) ve hedef grubun ilgisini
çekecek düzey ve profesyonellikte kullanılması.
✓ Oyunun anlaşılır olması,
✓ Türkçe oyunlarda, konuşmaların anlaşılırlığı; başka dillerde olan oyunlarda sözün
ışık, devinim, müzik, dekor ve kostümle destekleniyor olması,
✓ Oyunların süresi,
✓ Festivalin kullandığı gösterim yerlerinde sergilenmeye uygun olması,
✓ Oyunun sadece didaktik (öğretici)yanının ön planda olmaması.
✓ Oyunu oluşturan öğelerin birbiriyle uyumlu ve tutarlı olması,
✓ Rejinin özgünlüğü

11.
Festival 01- 08 Kasım 2019 tarihleri arasında sekiz gün sürecektir. Açılış
etkinlikleri, 01 Kasım 2019 Cuma günü, kapanış etkinlikleri ise 08 Kasım 2019 Cuma
günü gerçekleşecektir. Açılış ve kapanış etkinliklerine topluluklar, mümkün olduğunca
fazla kişiyle katılmaya çalışmalıdırlar.
12.

Şehir içi ulaşım festival organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Tüm ekiplerden diğer ekiplerin gösterilerini izlemeleri, söyleşi ve atölye çalışması
vb gibi festival programındaki farklı etkinliklere azami katılımı sağlamaları
beklenmektedir. Festival Yönetimi, çok özel durumlar karşısında festivalin tarihlerinde
ve içeriğinde değişiklik yapabilir. Böyle durumlarda değişiklikler en kısa zamanda tiyatro
topluluklarına bildirilir.

13.

Yukarıdaki 13 maddelik festival şartnamesi ve koşullarınızı kabul ediyorum.
Festivale katılmayı istemekteyiz, bilgilerinize arz ederim.
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