1.Új táncelőadások fejlesztése és kutatása pályakezdő alkotók számára
A showcasen történő részvétel feltételeire, részleteire vonatkozó információk.
Fény és hang beállásra maximum 30 perc áll rendelkezésre. A prezentációra fekete
balett szőnyeget lehet igénybe venni. Olyan kellék és speciális anyag, amely a balett
szőnyeg állapotát rongálja nem megengedett. Díszletet nem lehet használni. A
prezentációban résztvevő táncosok száma maximum 4 fő.
Alapvilágításként maximum 5 jel használható, plusz 1 speciális lámpa beállítás kérhető
a prezentációhoz.
A fénybeálláshoz a fénytechnikust a helyszín, a jelek beadásához a közreműködőt a
pályázó biztosítja.
A prezentáció budapesti helyszíne a későbbiekben kerül kiválasztásra, amiről a nyertes
pályázók értesítést kapnak.
2. Új táncszínházi produkció megvalósítása fiatal alkotók számára
A mentorok kiválasztása
A pályázó amennyiben mentorral kíván dolgozni, három mentort jelöl meg pályázatában
prioritás szerint. A mentorok és a kuratórium közösen döntenek, a mentorok és a
produkciók egymáshoz rendeléséről. A pályázó, csak olyan mentorral dolgozhat együtt,
akit a pályázatában megjelölt.
A választandó mentorokra vonatkozó kritériumok: legalább 10 éve a hivatásos
táncművészet területén alkotó koreográfus, rendező, dramaturg, rendező, önálló
gyártási tapasztalattal bíró művész.
A pályázó előzetesen bekéri az általa kiválasztott mentorok CV anyagát (amit
pályázatához csatol), a mentor a CV megküldésével elfogadja a jelölést.
Egy mentor maximum két pályázóval dolgozhat együtt egy pályázati ciklusban.
A bemutató körülményei
Az altémában nyertes alkotók által készített művek országos forgalmazását az IZP Estek
keretében egy pályázati úton kiválasztott szervezet bonyolítja le.
A pályázati eredmények nyilvánosságra hozatala után kérjük az alkotókat, hogy a
budapesti double bill estek egyeztetése és lebonyolítása ügyében vegyék fel a
kapcsolatot a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsmentjével a következő
elérhetőségeken: Tel. +36 1 201 8202; E-mail: art@tancszinhaz.hu és Kopeczny
Katával az IZP szakmai koordinátorával: imrezoltanprogram@gmail.com.
Amennyiben a pályázó más helyszínen kívánja megvalósítani a bemutatóját, ebbéli
igényét megfelelő indoklással a kuratórium számára benyújthatja, amely azt elbírálja.
A kuratórium jóváhagyását követően a bemutató új helyszínét érintő költségek és a
szervezési feladatok a pályázót terhelik.
Továbbjátszás
A pályázó vállalja, hogy a produkciót - külön szerződés keretében - bemutatja a 2023ban induló előadássorozat részeként azon IZP Pontokon, amelyek a produkcióját
bemutatásra kiválasztották.
A továbbjátszásra kiválasztott produkciók egyeztetését, valamint a helyszínekkel
történő technikai koordinációt egy, az említett célok megvalósítására kiírt pályázaton
nyertes szervezet végzi.

Az altéma jogcímei közül a csillaggal megjelölt tételek, számlázott dologi költségként
kezelendő (mentor tiszteletdíja; előadóművészek tiszteletdíja; alkotók tiszteletdíja;
szakmai közreműködők tiszteletdíja; produkciós vezető tiszteletdíja).
3. Alkotóközösségek támogatása
Az altéma jogcímei közül a csillaggal megjelölt tételek, számlázott dologi költségként
kezelendő (mentor tiszteletdíja; előadóművészek tiszteletdíja; alkotók tiszteletdíja;
szakmai közreműködők tiszteletdíja; produkciós vezető tiszteletdíja).
4. Táncművészeti produkciók felújítása
Felújítás és továbbjátszás
Támogatott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a produkciót - külön szerződés
keretében - bemutatja a 2023-ban induló előadássorozat részeként azon IZP Pontokon,
amelyek a produkcióját bemutatásra kiválasztották.
A felújításra és továbbjátszásra kiválasztott produkciók egyeztetését, valamint a
helyszínekkel történő technikai koordinációt egy, az említett célok megvalósítására kiírt
pályázaton nyertes szervezet végzi.
Az altéma jogcímei közül a csillaggal megjelölt tételek, számlázott dologi költségként
kezelendő (előadóművészek tiszteletdíja;alkotók tiszteletdíja; szakmai közreműködők
tiszteletdíja; produkciós vezető tiszteletdíja).
5. Önálló táncművészeti projekt megvalósításához
és/vagy belföldi rezidencia programban való részvétel

hozzájáruló külföldi

A szöveges beszámoló benyújtásán túl az elkészült videót töltse fel valamelyik
videómegosztó oldalra (Vimeo, Youtube), hogy az IZP számára letölthető legyen az
archívumba.
7. Ingyenesen igénybe vehető próbahely biztosítása elsősorban az IZP
projektek, valamint a fiatal és pályakezdő hivatásos táncművészek és alkotók
számára
A pályázó a Rendelkezésreállási adatlap kitöltésével csupán tájékoztató adatokat
szolgáltat. A Rendelkezésreállási adatlapot a feltöltendő mellékletek között találja.
Az altéma jogcímei közül a csillaggal megjelölt tételek, számlázott dologi költségként
kezelendő (szakértő tiszteletdíja; előadóművészek tiszteletdíja;alkotók tiszteletdíja;
szakmai közreműködők tiszteletdíja; produkciós vezető tiszteletdíja).

A szakmai koordinátorral való kapcsolattartás:
Kérjük a pályázókat, hogy a kapcsolattartás és kommunikáció elősegítése érdekében
működjenek együtt a szakmai koordinátorral.
 Szakmai koordinátor: Kopeczny Kata imrezoltanprogram@gmail.com , +3630 307
8734
 A pályázati eredmény kihirdetése után a koordinátor emailben küld további











információkat a nyertesek részére.
Az Imre Zoltán Program nyilvános kommunikációs felülete az IZP klub facebook
oldal.
Kérjük a pályázókat kedveljék az oldalt, vegyenek részt a népszerűsítésében,
figyeljék és osszák meg a saját produkciójukat/ rendezvényüket érintő posztokat.
Esemény létrehozásánál társszervezőként kérjük megadni az IZP Klubot a Nemzeti
Táncszínházat, valamint az Új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő
alkotók számára altémában nyertesek a befogadó helyszínt. Amennyiben
jegyvásárlás
is
kapcsolódik
az
eseményhez,
és
a
jegyárusítás
a
https://nemzetitancszinhaz.jegy.hu/-en, vagy az adott helyszínen keresztül
történik. Kérjük a pályázókat egyeztessenek a helyszínnel.
A posztoknál minden esetben kérjük használni a következő hashtageket: #nka,
#izp, #izpklub, helyszínként megadni a Nemzeti Táncszínházat, vagy az adott
helyszínt.
Előadás, vagy bármilyen IZP által támogatott program leírásánál minden esetben
ki kell írni, hogy „Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán
Programja támogatásával valósul meg.”
A
szakmai
koordinátor
szakmai
kérdésekben
ad
segítséget
(imrezoltanprogram@gmail.com ). Pályázati ügyekben az Imre Zoltán Program
Ideiglenes Kollégium pályázati referenséhez (Tel.: +36 1 550 2891), elszámolási
kérdésekben az IZP elszámoltatási referenséhez (Tel.: +36 1 550 2872)
fordulhatnak.

