XVII. Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója
Fegyverneken


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet, a fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár és a Magyar Drámapedagógiai Társaság Fegyvernek Nagyközség önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatóját Fegyverneken.

A megyei bemutató helyszíne és időpontja:

Művelődési Ház és Könyvtár, Felszabadulás út 184.
	2008. március 29. (péntek)
2008. március 30. (szombat)


Ha a jelentkezők száma egynapos rendezvényt feltételez, akkor a találkozót azon a napon rendezzük, amelyet több csapat választ.

A találkozót a megszokottól eltérően 2008-ra 2007- őszén meghirdettük. Ősszel regiszrálhattak azok a csoportok, csoportvezetők, akik már akkor tudták, hogy részt kívánnak venni a találkozón.
A regisztrált címre meghívót kaptak a Magyar Drámapedagógiai Társaság rendezvényeire.


A tényleges nevezési határidő: 	2008. február 29.

Nevezési cím: Művelődési Ház és Könyvtár, 5231 Fegyvernek Felszabadulás ú.184.
Tűhegyi Julianna, telefon: 56/481028, mobil: 20/388-9767; e-mail: muvhaz@fegyvernek.hu


Kapcsolódó dokumentumok letölthetőek: 

http://www.fegyvernek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=1; 
fegyvernek.hu" \o "Ez a külső hivatkozés új ablakot fog nyitni" \t "_blank" www.fegyvernek.hu

XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
TalálkozóT MEGELŐZŐ 
KÉPZÉSI AJÁNLATOK


A Magyar Drámapedagógiai Társaság - ebben az évben - több szakmai segítséget kíván biztosítani a rendezőknek a felkészüléshez, szakmai tanácsokkal támogatni az előadások létrehozását. Ennek érdekében február közepétől március közepéig olyan szakmai napokat, képzés jellegű műhelytalálkozókat szerveznek, melyeken az elmúlt évtizedek sikeres gyakorló gyermek- és diákszínjátszó rendezői tartanak gyakorlati rendezői továbbképzést.
Terveik szerint helyszínenként két-két szakember segítené a felkészülést oly módon, hogy felváltva tartanának plenáris előadást-foglalkozást
Az egynapos műhelytalálkozó tervezett időbeosztása: 10-12-ig az egyik, 12-14-ig a másik előadás zajlana, miközben a csoportvezetők egyéni megbeszéléseket folytathatnának az éppen „szabad” foglalkozásvezetővel, 14-16 óráig pedig folytatódna az egyéni konzultáció mindkét szakember közreműködésével. 
A műhelytalálkozókra gyerekcsoportot „élőben” nem, de videofelvételt a próbákról, a készülő produkcióról természetesen hozhatnak, a megoldandó problémák könnyebb áttekintéséhez (a konzultáció szóbeli, nem előfeltétele a videós háttéranyag, teljes próbafázisok megtekintése amúgy rendkívül elnyújtaná a személyes konzultációt) 
Technikai elem: a legkönnyebben DVD-re másolt videofelvételt tudunk megnézni, laptopon.
A műhelytalálkozók a résztvevő csoportvezetőknek térítésmentesek, a szakembereket a Magyar Drámapedagógiai Társaság, a helyszínt, a szervezői munkát és az infrastruktúrát a fogadó intézmények biztosítják. A csoportvezető-rendezők szabadon választhatnak a helyszínek között, de előzetes regisztráció, bejelentkezés szükséges. Ez megtehető a programok szervezőinél, e-mailen és telefonon. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez közel eső helyszínek és időpontok:
Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 
2008. február 16. (Fodor Mihály és Uray Péter)
            Szervező: Zum Erika, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. tel.: 76/481686
            fax: 76/481523, mobil: 30/3171480; e-mail: zumerika@freemail.hu
Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ, 
2008. március 1. (Fodor Mihály és Török László)
             Szervező: Hermann Attila, 4026 Debrecen, Bem tér 19.; tel.: 52/502826; 
             fax: 52/502471, e-mail: ahermann@mail.hbmk.hu 
Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
2008. március 8. (Gabnai Katalin és Tegyi Tibor)
Szervező: Juszcák Zsuzsa, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
tel.: 1/2122820, fax: 1/2124885, mobil: 70/3356285; 
e-mail: juszcak.zsuzsa@marczi.hu 


Fodor Mihály tematikája (a többszörös fesztiváldíjas Fapihe csoport rendezője)
 
	Darabválasztás lehetőségei, életkori sajátosságok 

Szövegkezelés 
Térhasználat, térszervezés 
Jelmezek, kellékek 
Narrátorok szerepe 
Zenehasználat 
Hozott anyagok elemzése 
Személyes tanácsadás
 
 

