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                                                     12-14 Haziran  2020

11. Menemen tiyatro festivali başvuruları başladı

Bu yıl 11. si yapılacak olan festivalimiz kaldığı yerden devam ediyor. İnadına çıkılan bu 
yolda, ‘’YAŞASIN TİYATRO’’ diyerek devam ediyoruz. Her şey tiyatro sevdası ve tiyatronun
bir kente, insana kattığı anlamlı, coşkulu yolculuğunun yansımasının devam etmesi için. Bu 
yüzden tiyatro yaşamalı, festivaller yaşamalı. Bunca yıllık inadımız festivalimizin köklerini 
sağlamlaştırdı. Şimdi o köklerin kurumaması için, başka kentlerin dostluğunu, yüreklerindeki 
aydınlıklarını buraya taşımaları için ‘’YAŞASIN TİYATRO’’ diyoruz...

Bilgi İçin: 

Mail            :  1999.mebet@gmail.com

Adres          :  Kasımpaşa mah. Muammer Aksoy cad. NO-110 Menemen Kültür Merkezi

Festival koordinatörü: Haydar Can Öksüz

Festival koordinatörünün telefonu: 0507 771 18 30

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü telefonu:  830 81 97

mailto:1999.mebet@gmail.com


                                  BAŞVURAN TOPLULUĞUN BİLGİLERİ

Tiyatro grubunun adı:

Tiyatro grubun adresi:

Tiyatro grubunun katıldığı şehir/ ülke:

Tiyatro grubunun telefonu :

Grubunuzdaki kişileri adı ve görevleri ( Oyuncular hariç) :

Tiyatro grubunun sorumlusunun adı:

Grup sorumlusunun telefonu : 

Grup sorumlusunun E- mail adresi:

OYUN BİLGİLERİ



Oyunun adı:

Oyunun yazarı:

Oyunun yönetmeni:

Oyunun türü:

Oyun: süresi

Perde sayısı: 

Oyuncu sayısı isimleri ile birlikte:

Dekor kurma süresi:

Dekor bozma süresi:

Teknik ihtiyaçlarınızı ayrıntılarıyla yazınız:

Işık ve ses düzeni bilgilerinizi yazınız: 

Oyunun afişi (yüksek çözünürlü) :

Oyundan fotoğraf görselleri:

                                     FESTİVAL ŞART NAMESİ



11.  MENEMEN TİYATRO FESTİVALİ KATILIM KOŞULLARI ŞARTNAMESİ

1. Festivale yapılan müracaatların ön değerlendirmesinde 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 şartname tiyatro sorumlusu tarafından imzalanacaktır. İmzasız olan,
eksik bilgi ve belgelerin bulunduğu başvurular kabul edilmez.

3.  Gösterime seçilen oyunların Telif Hakları Yasasına göre tüm sorumlulukları tiyatro
grubunun yetkilisine veya o gruba aittir. Bu konuda oluşabilecek uyuşmazlıklardan Menemen
Belediyesi sorumlu değildir.

4.  Üniversite  ve  okul  tiyatrolarının  festivale  müracaatları  bağlı  bulundukları  resmi
makamın izniyle yapılması zorunludur. Bu izin belgesini tiyatro grubu kendisi alır.

5.  Gruplar, oyunları ile ilgili her türlü dekor, kostüm, aksesuar, sis makinesi, projeksiyon
vb.  yardımcı  malzemeleri  yanlarında  bulunduracaktır.  Festival  Yürütme  Kurulu,  bu
malzemeleri sağlamakla yükümlü değildir.

6. Tüm ekipler festival gösterilerini izlemek, söyleşi ve atölye çalışması vb. gibi festival
programındaki farklı etkinliklere azami katılımı sağlamakla sorumludur.

7. Festival 12-14 Haziran 2020 tarihlerinde  gerçekleştirilecek üç gün sürecektir. Açılış
etkinlikleri 12  Haziran  2020  Cuma günü,  kapanış  etkinlikleri  ise 14  Haziran  2020
Pazar günü gerçekleştirilecektir. Festivalin açılış ve kapanış etkinliklerine katılımı mümkün
olan topluluklar azami sayılarla bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.

8.  Menemen  Belediyesi  olarak  festivale  katılacak  grupların  konaklamaları
karşılanacaktır. 

9. Menemen Belediyesi tarafından katılımcı ekiplerin sabah, öğle ve akşam yemekleri
temin  edilecektir.  Yemek  saatlerini  kaçıran  gruplar,  yemeklerini  kendileri  karşılamak
durumundadır.

10. Festival  Yürütme  Kurulu çok  özel  durumlar  karşısında  festivalin  tarihlerinde  ve
içeriğinde  değişiklik  yapabilir.  Böyle  durumlarda  değişiklikler  en  kısa  zamanda  tiyatro
topluluklarına bildirilir.

Yukarıdaki  10  maddelik  festival  şartnamesi  ve  koşullarınızı  kabul  ediyorum.  Festivale
katılmayı istemekteyiz, bilgilerinize arz ederim.


