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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a szak te rü let prog ram ja i nak és ese mé -
nye i nek támogatására.

Min den pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a prog ram pon tos kez dõ és be fe je zé si idõpontját!

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök ben le het:

1. Nem zet kö zi, or szá gos és re gi o ná lis (2006. ja nu ár 1.–2006. au gusz tus 31. kö zött meg -
való su ló) ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák, fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re. Elõnyt él vez -
nek a re gi o ná lis pá lyá za tok ese té ben a leg alább 3 me gyét érin tõ, vagy táji kö tõ dé sû, több
in téz mény össze fo gá sá val szer ve zett, is mét lõ dõ en meg ren de zé sé re ke rü lõ ese mé nyek.

Al té ma kód szá ma: 1907

Amennyi ben a pá lyá zó a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé y nek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi u ma meg -
hí vá sos pá lyá za tán vesz részt, úgy ide nem pá lyáz hat.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:

tisz te let díj és an nak já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se,
uta zá si költ ség,
szál lí tá si költ ség,
szál lás költ ség,
bér le ti díj,
pro pa gan da költ ség,
cso por tos ét kez te tés,
szak mai anyag költ ség.

A fen ti jog cí mek tõl el té rõ igé nye ket in do kol ni kell.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azo kat a pá lyá zó kat, akik a meg va ló sí tás hoz szük sé ges tel jes
összeg bõl 30%-os ön résszel ren del kez nek.

A pá lyá za tok

2005. no vem ber 7-ig be ér ke zõ en 

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.) A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez
szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le -
nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Az
adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szín há zi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det ma gyar szín há zi együt te sek kül föl di,
va la mint kül föl di együt te sek ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra

Pá lyáz ni a 2006. feb ru ár 1.–au gusz tus 31. kö zött meg va ló su ló ven dég já té kok ra le het.

Al té ma kód szá ma: 1303
Pá lyáz hat nak:
– ha zai és ma gyar nyel ven ját szó ha tá ron túli, hi va tás sze rû en mû kö dõ szín há zak, il let ve tár su -

la tok vagy azok fenn tar tói,
– füg get len mû vé szek bõl álló tár su lá sok.

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het!
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes le írá sát szer zõ vel és cím mel,
– az al ko tók ne vét, a sze rep osz tást,
– a ven dég já ték idõ pont ját(-ja it), he lyét,
– a part ner szín ház meg hí vó le ve lét/el fo ga dó nyi lat ko za tát vagy szán dék nyi lat ko za tát,
– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy a ban ki át uta lá si bi zony lat má so la tát.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– for dí tá si és tol má cso lá si meg bí zá si díj ra és já ru lé ka i ra,
– mû vé szek tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra vagy na pi díj ra,
– szál lí tá si díj ra,
– uta zá si költ ség re,
– biz to sí tás ra,
– szál lás költ ség re.

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí mén az igé nyelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tar tal maz) 
tar to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga

10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra a pá lyá za ti adat lap hoz 
tar to zó csek ken. A z adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért 

for dul jon a kol lé gi um tit ká rá hoz: Ha jas Gi zel la tel.: 327-4353. 
E-ma il: gi zel la.ha jas@nka.hu

A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb 
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tar tal maz).

Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni 
a pá lyá za ti adat lap sor szá mát.

Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé rõl a 7. po zí ci ó ban a # je let, 
va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí té se
a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza.

A pá lyá za tok 

2005. no vem ber 10-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyáz tok ér vény te le nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez
szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le -
nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Az
adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Szín há zi Szak mai Kol lé gi um
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si határnap: 2005. jú li us 1.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. au gusz tus 30.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 513 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 978 936 650 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 20 db
Ér vény te len pá lyá zatok tá mo ga tá si igé nye: 26 231 950 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 223 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 508 176 726 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 242 530 000 Ft
A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. A 2006. má jus 31-ig meg va ló su ló új szín há zi pro duk ciók tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

AHA-2 Mû vé sze ti Kft. (Bu da pest) 
A Ki lö vés mun ka cí mû szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 950 000 Ft

Al ter na tív Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Pécs)
Ka to na Imre: Arisz top ha nész ma da rai címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

An da xín ház Szín ját szó Egye sü let (Bu da pest)
A Sut to gók címû elõ adás szín re vi te lé re 1 100 000 Ft

As to ria Szín há zi Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bu da pest)
Mol nár Fe renc: Li li om címû mû vé nek bemutatására 1 100 000 Ft

At lan tis Tánc-Szín há zi Ala pít vány (Bu da pest)
An der sen leg szebb me séi címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 300 000 Ft

Ász ja Mû vé sze ti Bt.(Pi lis bo ros je nõ)
Berg man–Ki er ke ga ard–Cla u del: Per so na címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Bal ta zár Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
Vö rös Ist ván: A kis Vera mun ka cí mû drá má já nak õs be mu ta tó já ra 1 600 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Sha kes pe a re: Ham let címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 850 000 Ft
Gil bert–Sul li van–Ba lázs Z.: Mi ká dó címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 850 000 Ft
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Bé kés Me gyei Jó kai Szín ház (Bé kés csa ba)
Fe ke te Ist ván: Vuk címû me se mu si cal szín pad ra ál lí tá sá ra 1 100 000 Ft

Bé kés Me gyei Nap su gár Báb szín ház (Bé kés csa ba)
An der sen–Vá ri-Nagy Nóra: A kis hab le ány címû báb elõ adás be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Bo zse moj Mé dia és For dí tó Bt. (Bu da pest)
Gol do ni: A szmir nai imp resszá rió címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
A bo lond lo vag–Par si fal címû elõ adás õs be mu ta tó já ra 700 000 Ft

Bu da ke szi Kom pá nia Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Bu da ke szi)
Ró meó és Jú lia címû elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Báb szín ház (Bu da pest)
Lá zár Er vin: Sze gény Dzso ni és Ár ni ka címû 
mû vé nek báb szín há zi be mu ta tá sá ra 1 700 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
Jean Ano u ilh: Me de ia címû da rab be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
Die hard/Drá gán add az éle ted címû da rab be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
A ja nos@vi tez.hu címû elõ adás be mu ta tá sá ra a Szké né szín ház ban 680 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A ma lom mese címû fog lal koz ta tó já ték szín pad ra ál lí tá sá ra 400 000 Ft
A kék ru hás kis lány címû ani má ci ós já ték szín pad ra ál lí tá sá ra 700 000 Ft

Csi ky Ger gely Szín ház (Ka pos vár)
Ge org Büch ner: Dan ton ha lá la címû elõ adás be mu ta tá sá ra* 1 200 000 Ft
Art hur Mil ler: Pil lan tás a híd ról címû elõ adás be mu ta tá sá ra* 850 000 Ft

Drá mai Ne ve lé si Szín há zi Tár su lás (Bu da pest)
A meg ba bo ná zott pu ding címû gyer mek szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 
a Né pek me séi so ro zat ban 850 000 Ft

Eth nix Mû vé sze ti és Ok ta tá si Egye sü let (Bu da pest)
A No mád szen ve dély – Kí gyó bal la da címû 
ze nés-tán cos da rab szín re vi te lé re 1 400 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Mol nár Fe renc: A Pál ut cai fiúk címû mû vé nek szín pa da ra ál lí tá sá ra* 1 100 000 Ft
Ödön von Hor váth: Don Juan ha za jön a há bo rú ból 
címû mû szín pad ra ál lí tá sá ra* 1 200 000 Ft

Griff Báb szín ház (Za la eger szeg)
A Hús vé ti pas sió címû da rab szín pad ra ál lí tá sá ra 1 200 000 Ft

1152 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Gyõ ri Nem ze ti Szín ház (Gyõr)
Sha kes pe a re: Lear ki rály címû drá ma be mu ta tá sá ra 1 400 000 Ft

Har le kin Báb szín ház (Eger)
Ro al Dahl: Sop hie és Habo címû új báb szín há zi pro duk ció lét re ho zá sá ra 1 200 000 Ft

He ve si Sán dor Szín ház (Za la eger szeg)
Sza bó Mag da: Az ajtó címû mû vé nek õs be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft
Tas ná di Ist ván: A ma gyar zom bi címû da rab já nak õs be mu ta tó já ra 850 000 Ft

Hét tü kör Gye rek szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
Jean Ge net: Er kély címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Hold vi lág Ka ma ra szín ház Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Djor dje Le bo vic: Az ez re dik éj sza ka címû da rab já nak szín re vi te le, 
mely tün dér me se fel nõt tek nek és az if jú ság nak 600 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Rusz nyák Gá bor: A szí kö lõk címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Inu so do Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
Ág nes és Tár su la ta: Aqua tof fa na címû kor társ szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Jer gus Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Priz nic mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Jó zsa Ist ván Fe renc (Vi gánt pe tend)
Cseh Ta más–Csen gey Dé nes: Mély re pü lés címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Jó zsef At ti la Szín ház Kht. (Bu da pest)
Sha kes pe a re: Szen ti vá né ji álom címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Ka ra ván Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Moha és páf rány címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)
Sha kes pe a re: Tro i lus és Cres si da címû mû vé nek be mu ta tá sá ra* 1 400 000 Ft
Papp And rás–Té rey Já nos: Ka za ma ták címû mû vé nek be mu ta tá sá ra* 1 700 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Ko dály Zol tán: Háry Já nos címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft
Ba gos sy Lász ló: E-chat címû pro duk ci ós be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Ke rek asz tal Tár su lás (Sza da)
Az ör dög haj sza mun ka cí mû új szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
An nie M. G. Schmidt: Macs kák tár sa sá ga 
címû mû vé nek ma gyar or szá gi õs be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft

Kö vér Béla Báb szín ház (Sze ged)
Rumi Lász ló: Sza szu ni Dá vid his tó ri á ja címû báb já ték be mu ta tá sá ra 700 000 Ft
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Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
Tas ná di Ist ván: Pha id ra; Schim melp fen nig: Elõt te-utá na és 
Ib sen: Peer Gynt címû elõadások bemutatására* 3 000 000 Ft

Ma dách Szín ház Kht. (Bu da pest)
Eu ri pi dész: Elekt ra címû mû vé nek szín re vi te lé re 700 000 Ft
R. Schim melp fen nig: Nõ a múlt ból címû szín mû vé nek be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
MASZK–Ur bán And rás Tár su la ta: Dra ku la címû elõ adás be mu ta tá sá ra 950 000 Ft

Me mo-Art Al ko tói és Pe da gó gi ai Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Dokk mun ka cí mû pro duk ció be mu ta tá sá ra 950 000 Ft

Me se bolt Báb szín ház (Szom bat hely)
A sze ren csé nek sze ren csé je címû báb szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Ödön von Hor váth: Szép ki lá tás címû és Pa o lo Mag el li–Zelj ka Udo vi cic–
Ale xan der Ba la nes cu: Agyõ Eu ró pa, Eu ró pa agyõ címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Mu si ca Te at rozs Mû vé sze ti Bt. (Nagy ko zár)
Ma nu el de Fal la: Ped ro mes ter báb szín há za 
címû báb ope ra mar io nett szín há zi meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
A Fér fi é nek mun ka cí mû pó di um mû sor be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
A PÁRA-TOK címû vi zu á lis szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra* 1 200 000 Ft

Noc tur ne 2003 Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A Ne sze, ne sze, ne sze! mun ka cí mû elõ adás lét re ho zá sá ra 1 200 000 Ft

Ópe ren cia Re gi o ná lis Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Tar Sán dor: A mi ut cánk címû elõ adás õs be mu ta tójá ra 600 000 Ft
A Dra ku la címû báb szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Pé csi Har ma dik Szín há zi Kht. (Pécs)
Háy Já nos: A Géz agy erek címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Pé csi  Nem ze ti Szín ház (Pécs)
Sha kes pe a re: Víz ke reszt vagy amit akar tok címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Pi ca ro Mû vé sze ti Pro duk ci ós Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A dzsun gel köny ve címû elõ adás szín re vi te lé re 950 000 Ft

Pin ce szín ház Mû vé sze ti Kft. (Sze ged)
Tho mas Mann: Ma rió és a va rázs ló 
címû drá ma fran cia–ma gyar nyel vû elõ adá sá ra 800 000 Ft

Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
A Mo ral in sa nity címû elõ adás õs be mu ta tó já ra 2 300 000 Ft
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Pont Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A Ha zug ság mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 400 000 Ft

Pro Ar tist Szín ház és Film mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Cse hov: Há rom nõ vér címû da rab be mu ta tó já ra 700 000 Ft

Rad nó ti Mik lós Szín ház (Bu da pest)
Ham vai Kor nél: Cas tel fe li ce/Bol dog vár címû szín mû vé nek õs be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft
Car lo Gol do ni: Kar ne vál vé gi éj sza ka címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Sik ló si Gá bor (Tinnye)
A Hen di kep, avagy egy hin ta ló éle te címû báb já ték be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk)
Gi an ni Ro da ri: A va rázs la tos gon do la címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 700 000 Ft
Mikó Csa ba: Kút ból men tett ki rály ság címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Stú dió K Ala pít vány (Bu da pest)
G.B. Shaw–Sze re dás And rás: Bar ba ra õr nagy címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft
Lor ca–Szõ ke Sza bolcs–Hó lyag cir kusz Tár su lat: Don Cris to bal 
címû elõ adás be mu ta tá sá ra 850 000 Ft
Gomb ro wicz: Es kü võ címû drá má já nak szín pad ra ál lí tá sá ra 700 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Szín há za (Nyír egy há za)
A Vac kor címû gyer mek da rab be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Széf Szín ház és Film mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Pat he lin Pé ter pró ká tor címû kö zép ko ri fran cia ko mé dia szín pad ra ál lí tá sá ra 850 000 Ft

Szé kely-Mo no ri Mû vé sze ti Bt. (Kis oro szi)
He ming way: A Ki li man dzsá ró hava címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Mi ha il Ler mon tov: Ál ar cos bál címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 850 000 Ft
Pro ust: Az el tûnt idõ nyo má ban címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Szín-Kör Ala pít vány (Deb re cen)
Aczél Géza: Ti mur ra vár va címû drá má já nak szín pad ra ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Ta lál ko zás-Ma la dy pe Kul tu rá lis Egye sü let (Páty)
Wys pi ans ki: Ak ro po lisz címû ope rá já nak szín pad ra ál lí tá sá ra 1 400 000 Ft

T.A.S.C. Bt. (Bu da pest)
A Né zem, amit te nem látsz címû elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház Nép ház
(Ta ta bá nya)
Brecht: Sze csu á ni jó lé lek címû da rab be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft
Edith Nes bit: Tün dér me sék címû gye rek elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft
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Táp Szín ház és Össz mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Mol nár Pé ter: Ke re sõk címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Te at ro Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Szte fan Ca nev: Szok ra tész utol só éj sza ká ja 
címû népi ko mé di á já nak be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Tér szín ház Egye sü let (Bu da pest)
He ge dõs Lász ló: Rongy lab da címû drá má já nak õs be mu ta tó já ra 800 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Élõ kép Egye sü le t: Lep ké vé vá lás címû elõ adás be mu ta tá sá ra 800 000 Ft
Nagy Fru zsi na & Pa ter Spa row: Re cyc le címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Utol só Vo nal Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Tant ra–Ero ti kus ál mok címû elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft
A Szûz mus kát li re vol ver címû elõ adás be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Új Szín ház Kht. (Bu da pest)
Au gust Strind berg: Ha lál tánc címû elõ adás be mu ta tá sá ra* 1 100 000 Ft
Car lo Goz zi: Tu ran dot, a kí nai her ceg nõ címû elõ adás be mu ta tá sá ra* 900 000 Ft

Vas ka kas Báb szín ház (Gyõr)
Le hár Fe renc: Csár dás ki rály nõ 
címû ké za ni má ci ós ope rett pa ró dia be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház (Veszp rém)
A Min den egér sze re ti a saj tot címû me se já ték szín pad ra ál lí tá sá ra 850 000 Ft

Vi dám Szín pad Szín ház mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Az Ár gyé lus ki rály fi címû me se ope ra be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Voj ti na Báb szín ház (Deb re cen)
A Bá ba buk ra avagy mese a mol nár le gény rõl és a szi vár vány tün dér rõl 
címû da rab õs be mu ta tó já ra 1 000 000 Ft

Zug szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Bec kett: Víg já ték címû mû vé nek szín re vi te lé re 700 000 Ft

Zse ton 627 Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Bt. (Vér tes szõ lõs)
Spi ró György: Káró ki rály címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Kosz to lá nyi De zsõ Szín ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
W. Sha kes pe a re: III. Ri chárd címû da rab já nak szín re vi te lé re 700 000 Ft
W. Sha kes pe a re: A mak ran cos hölgy címû da rab já nak szín re vi te lé re 600 000 Ft

Új vi dé ki Szín ház (Novi Sad–Új vi dék)
Gion Nán dor: A ká ró ka to nák még nem jöt tek vissza 
mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 300 000 Ft

Nép szín ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Bul ga kov: Ál szen tek össze es kü vé se címû drá ma szín re vi te lé re 1 100 000 Ft
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Jó kai Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
Dosz to jevsz kij: Ka ra ma zov test vé rek 
címû szín há zi pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft
Arany Já nos–Pál Ger gely: Tol di Mik lós, az el fe lej tett baj nok 
címû if jú sá gi elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Kas sai Thá lia Szín ház (Ko ši ce–Kas sa)
Szo mo ry De zsõ: Hagyd a nagy pa pát címû mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra 600 000 Ft
MoliPre: A fösvény címû mûvének színrevitelére 600 000 Ft

Be reg szá szi Illyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház
(Be re ho ve–Be reg szász)
A.P. Cse hov: Há rom nõ vér címû szín mû vé nek szín pad ra vi te lé re 1 000 000 Ft
Ber nard–Ma rie Kol tes: Ro ber to Zuc co címû da rab já nak szín pad ra vi te lé re 1 000 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Ari el Gyer mek és If jú sá gi Szín ház 
(Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Mir kó ki rály fi címû gyer mek elõ adás be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Csí ki Já ték szín (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Bar ta La jos: Sze re lem címû da rab já nak szín re vi te lé re 1 000 000 Ft

Fi gu ra Tár sa ság (Gheorgheni–Gyer gyó szent mik lós)
A Kis vá ro si bal la da mun ka cí mû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft
Láng Zsolt: Té li kert címû da rab já nak õs be mu ta tó já ra 500 000 Ft

Pro The at rum Ala pít vány (Odorheiu Secuiesc–Szé kely ud var hely)
Nagy And rás: Anna Ka re ni na pá lya ud var 
címû kor társ ma gyar drá ma be mu ta tá sá ra 700 000 Ft
Ba lázs Ág nes: An der sen, avagy a me sék me sé je címû ze nés já ték be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Ope ra (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Schu bert: Asszony há bo rú címû mû vé nek be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft

Mar co Mû ve lõ dé si Ne ve lé si Ala pít vány (Satu Mare–Szat már né me ti)
Ár gyé lus ki rály fi és Tün dér Ilo na címû elõ adás be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Pros ce ni um Ala pít vány (Satu Mare–Szat már né me ti)
Ham vai Kor nél: Már ton part jel zõ fá zik címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Pros pe ro Ala pít vány (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Ma ri us von Ma y en burg: A hi deg gyer mek címû elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ta má si Áron Ál la mi Ma gyar Szín ház 
(Sfintu Gheorghe–Sep si szent györgy)
Sha kes pe a re: Mach beth címû tra gé di á já nak szín re vi te lé re 1 200 000 Ft

Te mes vá ri Ál la mi Csi ky Ger gely Szín ház (Ti mi so a ra–Temesvár)
Chri si an Grab be: Don Juan és Fa ust címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft
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Yo rick Kul tu rá lis Egye sü let (Tir gu Mu res–Ma rosv sár hely)
Da vid Har ro wer: Kés a tyúk ban címû elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Ar tus Tánc szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
A Maja idõ és ár nyék címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
W. Sha kes pe a re: Lear ki rály címû tra gé dia be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Nem ze ti Szín ház (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Szig li ge ti Ede: Li li om fi mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra 1 200 000 Ft

Víg szín ház (Bu da pest)
Ma e ter linck: A kék ma dár címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

2. Ma gyar szín há zi együt te sek kül föl di, va la mint kül föl di együt te sek ma gyar -
or szá gi ven dég já té ká ra, ame lyek 2006. ja nu ár 31-ig va ló sul nak meg

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bal ta zár Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A kis Vera mun ka cí mû da rab be mu ta tá sá ra Er dély ben 450 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
A plov di vi nem zet kö zi báb fesz ti vá lon való rész vé tel re 
a Dió tö rõ címû elõ adás sal 300 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
A Bûn és bûn hõ dés a rá csok mö gött és Egy õrült nap ló ja 
címû elõ adá sok ven dég sze rep lé sé re Iz ra el ben 700 000 Ft

Har le kin Báb szín ház (Eger)
Bar tók Béla: Gye re kek nek címû báb szín ház pro duk ció 
be mu ta tá sá ra Wroc law-ban 250 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
A Hon véd Ka ma ra szín ház er dé lyi ven dég já té ká ra 1 700 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)
A Mé de ia és az Iva nov címû pro duk ci ók be mu ta tá sá ra 
az UTE XIV. fesz ti vál ján Ró má ban* 2 500 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
Egy fran cia és két nor vég gyer mek szín ját szó cso port 
ven dég já té ká ra Gyõr ben, Eger ben és Kecs ke mé ten 1 000 000 Ft
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Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
A Fe ke te or szág és a Si ráj címû elõ adás be mu ta tá sá ra Vil ni us ban (Lit vá nia)* 900 000 Ft
A Fe ke te or szág címû elõ adás be mu ta tá sá ra Wroc law ban (Len gyel or szág)* 600 000 Ft

Mil le ná ris Prog ram iro da Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A Sza bad kai Nép szín ház Mur lin  Mur lo 
címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a Mil le ná ri son 800 000 Ft

Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Zá va da Pál: Szólj anyád nak, jöj jön ki! 
címû pro duk ció be mu ta tá sá ra a Szlo vák Nem ze ti Szín ház ban 600 000 Ft

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Szi gar jev: Plasz ti lin címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 
a mi lá nói szí ni is ko lai fesz ti vá lon 1 000 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház, Nép ház
(Ta ta bá nya)
Kár pá ti Pé ter: A ne gye dik kapu címû elõ adás be mu ta tá sá ra Kas sán 800 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
DV8 Phy si cal The at re (Ang lia): Just for Show 
címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a Tra fó ban 2 300 000 Ft

Vas ka kas Báb szín ház (Gyõr)
A Vas ka kas Báb szín ház finn or szá gi ven dég sze rep lé sé re 
a Sze- rel -me- sek címû báb elõ adás sal 600 000 Ft

Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Ope ra (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Cse micz ky Mik lós: A bré mai mu zsi ku sok 
címû me se ope ra be mu ta tá sá ra az Új Szín ház ban 900 000 Ft

Puck Báb szín ház (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ma gyar or szá gi szín há zak ven dég já té ká ra 
Puck Báb- és Mar io nett Szín há zak Nem zet kö zi fesz ti vál ján 1 000 000 Ft

Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
A Pa raszt ope ra címû elõ adás be mu ta tá sá ra Wroc lav ban 500 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Jev ge nyij Gris ko vec: Csa ta ha jó címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft
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3. 2006. au gusz tus 31-ig meg va ló su ló nem zet kö zi és or szá gos je len tõ sé gû,
szín ház szak mai szem pont ból fon tos ta lál ko zók, ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Sze ge di Al ter na tív Szín há zi Szem le 2006. évi meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Al ter na tív Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Pécs)
A VI. Pé csi Egye te mi Szín ját szó Fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A kö zép- és ke let-eu ró pai szín há zi mû he lyek ta lál ko zó já nak 
meg ren de zé sé re a Bár ka Szín ház ban 2 500 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
A Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál nem zet kö zi szín há zi prog ram ja i nak 
meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A Ma gyar or szá gi báb szín há zak 8. ta lál ko zó ja 
címû szak mai ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
A III. Egri Nem zet kö zi Mo no drá ma Fesz ti vál meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Gyer mek- és If jú sá gi Szín há zak Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek Ma gyar
Központja Egyesület (Budapest)
A III. kaposvári gyermek- és ifjúsági színházak 
biennáléjának megrendezésére 5 500 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Ven dég ség ben Bu da pes ten – ha tá ron túli ma gyar szín há zi es tek 
meg va ló sí tá sá ra a 2005/2006-os évad õszi idé nyé ben 8 500 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
A ha tá ron túli ma gyar szín há zak XVIII. fesz ti vál já nak 
meg ren de zé sé re Kis vár dán 5 000 000 Ft

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
A The al ter In ter na ti o nal-Sza bad Szín há zak XVI. nem zet kö zi ta lál ko zó ja 
címû fesz ti vál meg ren de zé sé re Szegeden 2 000 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
A 2006. évi Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó meg ren de zé sé re 8 000 000 Ft
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Sza bolcs-Szat már Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Szín ház (Nyír egy há za)
A Vi dor Fesz ti vál, avagy a vi dám ság és derû or szá gos se reg szem lé jé nek 
2006. évi meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Szín há zi Dra ma tur gok Céhe (Bu da pest)
Nyílt fó rum 2006. évi meg ren de zé sé re 1 100 000 Ft

Thá lia Szín ház Kht. (Bu da pest)
A vi dé ki szín há zak ta lál ko zó já nak 2006. évi meg ren de zé sé re 2 300 000 Ft

Kas sai Thá lia Szín ház (Ko ši ce–Kas sa)
A Kár pá tok eu ro ré gió nem ze ti sé gei IV. szín há zi fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Cor vi ne um Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ha rag György: Em lék na pok (II. ki adás) meg ren de zé sé re 
a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház ban 2 500 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
A XV. Ko lib ri Fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

4. A 2004/2005-ös évad ban vagy ko ráb ban be mu ta tott ki ma gas ló mû vé szi
ér té ket kép vi se lõ pro duk ci ók hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 2006. má jus 31-ig

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

As to ria Szín há zi Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bu da pest)
Vö rös marty: Cson gor és Tün de címû da rab to vább ját szá sá ra 600 000 Ft

Bu da ke szi Kom pá nia Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Bu da ke szi)
Kár pá ti Pé ter: Tót fe ri címû pro duk ció to vább ját szá sá ra 400 000 Ft

Csi ky Ger gely Szín ház (Ka pos vár)
Mo há csi: Csak egy szög címû pro duk ció to vább ját szá sá ra* 1 400 000 Ft

Griff Báb szín ház (Za la eger szeg)
A Míg al szik szí vünk Jé zus ká ja címû bet le he mes já ték to vább ját szá sá ra 600 000 Ft

Hold vi lág Ka ma ra szín ház Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Szél lel bé lelt me sék címû ze nés elõ adás to vább ját szá sá ra 
a 2005/2006-os évad ban 500 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
A Hon véd Ka ma ra szín ház Csak úgy... címû pro duk ci ó já nak to vább ját szá sá ra 
a Szké né Szín ház ban 900 000 Ft
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Ka ra ván Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Min den egér sze re ti a saj tot címû ze nés me se já ték to vább ját szá sá ra 
a 2005/2006-os évad ban 600 000 Ft

Ka to na Jó zsef szín ház (Bu da pest)
Cse hov: Iva nov címû mû vé nek mû so ron tar tá sá ra 
a Ka to na Jó zsef Szín ház ban* 1 200 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
A Ki rúg be rúg címû elõ adás to vább ját szá sá ra 400 000 Ft

Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
A Kas mír és Ka ro li ne címû elõ adás to vább ját szá sá ra a Mer lin Szín ház ban* 1 400 000 Ft

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
Az Ur bán And rás Tár su lat 0,1 mg 
címû elõ adá sá nak to vább ját szá sá ra Sze ge den 800 000 Ft

Pé csi Har ma dik Szín ház Kht. (Pécs)
Spi ró György: Kvar tett és Szap pan ope ra címû két egy fel vo ná sos 
pro duk ció to vább ját szá sá ra 600 000 Ft

Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
A Gyé vus ka címû elõ adás to vább ját szá sá ra 1 600 000 Ft

Stú dió K Ala pít vány (Bu da pest)
For gách And rás: Hal ni jó! címû elõ adá sá nak mû so ron tar tá sá ra 900 000 Ft

Ta lál ko zás-Ma la dy pe Kul tu rá lis Egye sü let (Páty)
A Né ge rek címû elõ adás to vább ját szá sá ra a 2005/2006-os évad ban 1 200 000 Ft

Fi gu ra Tár sa ság (Gheorgheni–Gyer gyó szent mik lós)
A Fi gu ra Stú dió Szín ház Sca pin fur fang jai 
címû elõ adás fel újí tá sá ra, to vább ját szá sá ra 300 000 Ft

Thes pis Kor dé ja Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tem pe fõi címû elõ adás mû so ron tar tá sá ra a Mer lin Szín ház ban 400 000 Ft

Ar tus Tánc szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
A Ró ka tün dé rek címû pro duk ció to vább ját szá sá ra az Ar tus Stú di ó ban* 1 100 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház Nép ház
(Ta ta bá nya)
Kár pá ti Pé ter: A ne gye dik kapu címû da rab já nak to vább ját szá sá ra 600 000 Ft
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5. Már lét re jött, ki ma gas ló ér té ket kép vi se lõ szín há zi elõ adás be mu ta tó he lyen kí vü li fo -
ga dá sá ra 2006. má jus 31-ig

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös fa lu)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra gye re kek szá má ra 200 000 Ft

Bu da fok-Té tény Mû ve lõ dé si Ház Kht. (Bu da pest)
Sha kes pe a re: Ró meó és Jú lia címû pró zai szín há zi elõ adás be fo ga dá sá ra 500 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat An gyal föl di
Gyer mek és Ifjúsági Ház (Budapest)
A KÁVA kul tu rá lis mû hely Is te nek aján dé ka címû da rab já nak 
és a hoz zá tar to zó komp lex drá ma fog lal ko zás nak ven dég já té ká ra 300 000 Ft

Csi ky Ger gely Szín ház (Ka pos vár)
Pin tér Béla és tár su la ta ka pos vá ri ven dég já té ka i ra* 2 500 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
Tas ná di Ist ván: Né zõ mû vé sze ti Fõ is ko la címû elõ adás fo ga dá sá ra* 400 000 Ft

Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 900 000 Ft

Griff Báb szín ház (Za la eger szeg)
A szom bat he lyi Me se bolt Báb szín ház Tit kos kert 
címû pro duk ci ó já nak fo ga dá sá ra 500 000 Ft

Gyer me kek Háza (Szom bat hely)
A ma gyar népi kul tú ra ha gyo má nya i ra épü lõ pó di um szín há zi 
in ter ak tív gyer mek elõ adá sok fo ga dás ra 300 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 800 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 1 800 000 Ft

Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Ház (Salgótarján)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 1 600 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Már lét re jött, ki ma gas ló ér té ket kép vi se lõ szín há zi elõ adá sok be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sá tor al ja új hely)
Már lét re jött, ki ma gas ló ér té ke ket kép vi se lõ szín há zi elõ adás 
be mu ta tó he lyen kí vü li fo ga dá sá ra* 700 000 Ft
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Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Sza jol)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 300 000 Ft

Ma dách Imre Mû ve lõ dé si Köz pont (Vác)
A Bár ka Szín ház Gol ding: A le gyek ura címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 
a 2006. évi váci ta va szi fesz ti vá lon a Ma dách Imre Mû ve lõ dé si Köz pont ban 300 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Gyer mek szín há zak háza címû prog ram so ro zat foly ta tá sá ra 
a Mar czi bá nyi téri Mû ve lõ dé si Köz pont ban 2 000 000 Ft

Me se bolt Báb szín ház (Szom bat hely)
Báb szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 600 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra* 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Szín há za (Nyír egy há za)
A Kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín ház ven dég já té ka ként 
Wil li am Sha kes pe a re: Ró meó és Jú lia címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Szom bat hely)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra* 2 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 500 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár (Csep reg)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 250 000 Ft

Pé csi Har ma dik Szín há zi Kht. (Pécs)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 1 800 000 Ft

Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Szín ház (Nyír egy há za)
A bu da pes ti Ko lib ri Szín ház Ycos-Nant sou: 
Kö vek címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház Nép ház
(Ta ta bá nya)
A ta liz mán, a Sok hûhó sem mi ért, a Boz go rok és a Csak úgy… 
címû elõ adá sok fo ga dá sá ra* 1 500 000 Ft

Új Szín ház Kht. (Bu da pest)
A Gár do nyi Géza Szín ház Éj je li me ne dék hely címû elõ adá sá nak fo ga dá sá ra* 500 000 Ft
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Vas ka kas Báb szín ház (Gyõr)
A szom bat he lyi Me se bolt Báb szín ház ven dég já té ká ra 
a gyõ ri Vas ka kas Báb szín ház ban 300 000 Ft

VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyír egy há za)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 700 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Tö rök szent mik lós)
Ki ma gas ló ér té ket kép vi se lõ szín há zi elõ adá sok 
be mu ta tó he lyen kí vü li fo ga dá sá ra 350 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
Szín vo na las szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 800 000 Ft

Ve res Pé ter Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Balmazújváros)
Szín há zi elõ adá sok fo ga dá sá ra 500 000 Ft

Vi dám Szín pad Szín ház mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Kár pá ti Pé ter: A ne gye dik kapu címû elõ adás fo ga dá sá ra 800 000 Ft

6. Al ko tói tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bres tyánsz ky Bo ros Ro zá lia (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Az érin tet len címû drá ma meg írá sá ra 600 000 Ft

Er dõs Vi rág (Bu da pest)
A Mara ha lá la címû szín da rab meg írá sá ra 600 000 Ft

Fa lu sy Lil la (Bu da pest)
A hús le ves címû da rab meg írá sá ra 600 000 Ft

In cze Vi rág Zsu zsán na (Gheorgheni–Gyer gyógy szent mik lós)
A Ku ka cok címû nyom já ték meg írá sá ra 600 000 Ft

Ke rék gyár tó György (Bu da pest)
A Kor lát lan fe le lõs sé gû tár sa ság címû szín da rab meg írá sá ra 600 000 Ft

Mo há csi Já nos (Ka pos vár)
Az 1956 mun ka cí mû szín mû meg írá sá ra 600 000 Ft
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Nagy Gab ri el la (Bu da pest)
A Smink élet re-ha lál ra címû drá ma meg írá sá ra 600 000 Ft

Pin tér Béla (Bu da pest)
A Mo ral In sa nity címû da rab meg írá sá ra 600 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 23 521 200 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 100 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 721 200 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 946 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Lá zár Ba lázs (Bu da pest)
Rész vé tel re An to nio Fava Com me dia dell ’Ar te-kur zu sán 291 200 Ft

Ta nya szín ház (Novi Sad–Új vi dék)
Fa ze kas-Gó li: Lú das Ma tyi címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft

Prosp e ro Ala pít vány (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Ber tolt Brecht: Jó em bert ke re sünk címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 950 000 Ft

Szer vusz Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Fló ra címû elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Vit ri ol Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Szí ni kri ti ku si kur zus in dí tá sá ra 1 100 000 Ft

Össz pró ba Ala pít vány (Bu da pest)
Ba la ton föld vá ri nyá ri szín ház meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi Szak mai Kol lé gi um 

el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok ese té ben egyes kol lé gi u mi ta gok ér de kelt sé ge mi att – az össze fér he tet len sé get ki kü szö bö -

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI
PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár nap
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé sze ti/meg hí vá sos jú li us 15.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Mú ze u mi – meg hí vá sos szep tem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tá ri szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes szep tem ber 30.
Ipar mû vé sze ti ok tó ber 3.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 14.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 18.
Fo tó mû vé szet ok tó ber 20.
Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 24.
Nép mû vé sze ti no vem ber 7.
Szín há zi no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.
Szép iro dal mi no vem ber 22.
Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra
Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra no vem ber 10.
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 10.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.
Nép mû vé sze ti no vem ber 10.
Szép iro dal mi no vem ber 10.
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

Meg jegy zés: az ütem terv vál toz ta tá si jo gát a kol lé gi u mok, ill. az igaz ga tó ság fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.
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