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XXI. Vasvári 
 

A fesztivál szervezői örömmel értesíti a

kedvelőit, hogy a Vasi Hegyhát amatőr színjátszó mozgalom legnagyobb seregszemléje, a 

Vasvári Színjátszó Fesztivál az idén is megrendezésre kerül 

A csoportok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon nevezhetnek bármilyen darabbal. 

A jelentkezés azonban nem jelent automatikus beválogatást! 

zajlik, lehetőség van szabadtéri előadások megtartásá

minősítésére is van lehetőség, amennyiben kérnék.

A zsűri tagjai ismert, neves szakemberek lesznek

A fesztivál ideje alatt a zsűri tagjai képzéseket, előadásokat tartanak

a színészmesterség, beszédtechnika, 

alkalmazásáról az előadások során. 

Nevezési feltétel: pontosan kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap,

marketing anyag leadása. 

 

Nevezési határidő

A jelentkezés elfogadásáról június 17

darabok közül melyek kerüljenek be a fesztivál programjába.

A jelentkezések számától függően a támogatási keretből lehetőségünk lesz a szállási és étkezési 

költségekhez hozzájárulni.  

 

További információk kérhetők:

telefonon: 06-94/573-070, 06

 

Nevezési lap let

 

VASVÁRI KÖNYVTÁR 
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

Bartók Béla utca 4. 9800 
 

             e-mail: info@ngkk.hu                                  

FELHÍVÁS 

Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ

2022. július 1-3. között rendezi meg a 

Vasvári Színjátszó Fesztivált

örömmel értesíti az amatőr színjátszó csoportok vezetőit és a színjátszás 

amatőr színjátszó mozgalom legnagyobb seregszemléje, a 

is megrendezésre kerül a fenti időpontban. 

ok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon nevezhetnek bármilyen darabbal. 

lent automatikus beválogatást! A fesztivál mivel

szabadtéri előadások megtartására is. A bemutatásra ke

amennyiben kérnék. 

szakemberek lesznek, akik jól ismerik e Fesztivál atmoszféráját

a zsűri tagjai képzéseket, előadásokat tartanak a résztvevőknek

a színészmesterség, beszédtechnika, rendezés, valamint a zene, hangeffektek helyes 

 

Nevezési feltétel: pontosan kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap, plakát, szereposztás

Nevezési határidő: 2022. június 10. /péntek/
 

A jelentkezés elfogadásáról június 17-ig döntünk. A szervezők fenntartják a jogot a 

darabok közül melyek kerüljenek be a fesztivál programjába. 

jelentkezések számától függően a támogatási keretből lehetőségünk lesz a szállási és étkezési 

További információk kérhetők: 

 

06-30/521-7939 és e-mailen: info@ngkk.hu, Kiss Gábortól.

Nevezési lap letölthető a www.ngmk.hu weboldalról.

Támogatóink: 

                   www.ngmk.hu  

Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ  
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Színjátszó Fesztivált. 

amatőr színjátszó csoportok vezetőit és a színjátszás 

amatőr színjátszó mozgalom legnagyobb seregszemléje, a XXI. 

ok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon nevezhetnek bármilyen darabbal.  

mivel nyári időszakban 

bemutatásra kerülő darabok 

Fesztivál atmoszféráját.  

a résztvevőknek, többek közt 

valamint a zene, hangeffektek helyes 

plakát, szereposztás és a 
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A szervezők fenntartják a jogot a nevezett 

jelentkezések számától függően a támogatási keretből lehetőségünk lesz a szállási és étkezési 

@ngkk.hu, Kiss Gábortól. 

weboldalról. 


