SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje

NATEČAJ ZA KRAJŠE DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE

V okviru Mlade Drame in Kluba Hamlet pripravljamo natečaj za krajše dramsko
besedilo.
Vse stare od 15 do 18 let vabimo k pisanju krajših dramskih besedil ali posameznih
prizorov za bralno uprizoritev, namenjeno mladostnikom. Iščemo nova besedila,
ki temeljijo na izkušnjah mladih piscev in ujamejo v temo »intima« zanimive zgodbe
o odnosih do lastne intime ali do intime soljudi. Besedilo naj obravnava tematiko, ki
zanima vas in opisuje doživljanje sveta skozi vaše oči.
Na natečaj lahko prijavite dramske prizore ali krajša dramska besedila, katerih avtorji
ste vi sami. Prijavite lahko besedila v dramski obliki: krajše dramsko besedilo,
dramski prizor, dramolet, monolog, monodramo …
Izbrali bomo nekaj besedil, ki jih bodo avtorji lahko razvijali skupaj s sodelavci Drame
na delavnicah za razvoj dramskih besedil. Nato bomo na našem odru pripravili
bralno uprizoritev.
Rok za oddajo besedil je ponedeljek, 1. oktobra 2018 (datum poštnega žiga).
Na računalnik napisana besedila pošljite natisnjena na naslov: SNG Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnico napišite tudi: NATEČAJ NAJST.
Besedilu priložite svoje podatke:
ime in priimek, datum rojstva, domači naslov, telefon in naslov elektronske
pošte.

Komisijo bodo sestavljali:
Igor Samobor, ravnatelj SNG Drama Ljubljana, dramski igralec,
Eva Kraševec, dramaturginja,
Tatjana Stanič, lektorica,
in Špela Šinigoj, gledališka pedagoginja.
Komisija bo svoje mnenje in izbor podala najpozneje do 7. 11. 2018.

Avtorjem izbranih besedil bomo podelili tudi nekaj lepih nagrad:
1. nagrada: izlet v London in obisk Shakespearovega gledališča Globe Theatre
2. nagrada: praktična nagrada
3. nagrada: praktična nagrada
Če bo vaše besedilo med izbranimi, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti ali
telefonu in vas povabili na delavnice, na katerih boste skupaj s strokovnimi sodelavci
iz Drame oblikovali končno besedilo za uprizoritev.

S sodelovanjem na natečaju potrjujete, da sprejemate pravila in pogoje sodelovanja
na natečaju Najst in se strinjate z njimi. »Splošna pravila natečaja« so pripeta na
koncu natečaja. Besedilu ne pozabite priložiti izpolnjenega in podpisanega obrazca
»Soglasje staršev«.

Če bi radi, da vaše besedilo oživi v obliki bralne uprizoritve v Drami, vabljeni k pisanju
in sodelovanju na natečaju Najst. Če imate v zvezi z natečajem kakršnakoli
vprašanja, pišite na spela.sinigoj@drama.si.
Želimo vam prijetno pisanje in veliko ustvarjalnega navdiha in se veselimo prebiranja
vaših besedil.

