MÉHES GYÖRGY DRÁMAÍRÓI PÁLYÁZAT

Méhes György Kossuth-díjas alkotó jelentős drámaírói tevékenysége, az egyetemes magyar
művelődés és nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgál a
ma alkotóinak. Ezért, az új magyar színművek születésének ösztönzésére, a Magyar Írószövetség
„MÉHES GYÖRGY DRÁMAÍRÓ PÁLYÁZATOT” hirdet. A pályázatra olyan egy- vagy
kétfelvonásos művel lehet nevezni, amely ma is aktuális, magyar történelmi témát dolgoz fel
vagy ábrázolja a XXI. század nagy változásait, foglalkozik a ma emberének sorskérdéseivel,
kapcsolataival, és a humor eszközrendszerét is sokrétűen használja.
A pályázatra azok az alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai a Magyar Írószövetségnek.
Díjazás:
1. helyezett: 2.000.000 Ft
2. helyezett: 1.000.000 Ft
3. helyezett: 500.000 Ft

A nevezés ingyenes.
Minden szerző 1 művel pályázhat.
A pályázóktól korábban sem bemutatott, sem nyomtatásban, sem internetes felületen nem
publikált műveket várunk.
A pályázat benyújtása
A pályázat anonim, így a beküldendő pályaműre csak egy jelige és a mű címe kerüljön. A szerző
nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza. A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy
munkatársa kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címen keresztül fogadja, az anonimitás
biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A Magyar Írószövetség a
pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.
A pályázat beküldésének tartalmaznia kell a pályamű egyoldalas szinopszisát, amelyen a
választott jelige és a mű címe is szerepel.
A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, Word vagy pdf
kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen.
A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet, a levélszövegben a pályázó
nevét, esetleges írói (ál)nevét, valamint elérhetőségként e-mail címét, telefonszámát és lakcímét.

Beküldési cím: mehesgyorgypalyazat@gmail.com
Beküldési határidő: 2022. április 10.

A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagy számú pályázati munka esetén a kiíró
fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak
kiosztására, illetve arra, hogy a pályaművek minőségére figyelemmel egyes helyezéseket ne
ítéljen oda.

A sikeresség szempontjai:
Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi és a dramaturgiai megalkotottság, érték.
Bírálati határidő: 2022. május 10.
Díjátadás: 2022. május 14-én, Méhes György születésnapján, ünnepi műsor keretében.

További információk
A pályázat beadásával a pályázó
•
•
•
•

elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;
nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és
nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú bármilyen jogi felelősség a pályázót terheli;
nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem került bemutatásra, nem
jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;
nyilatkozik arról, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót
kizárja a pályázatból. A zsűri nem indokolja meg a nem díjazott művekkel kapcsolatos döntéseit.

