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"Színház mindenkinek!” 
 

Jelentkezési felhívás az Országjárás alprogramba 

Alkotói oldal 

 
Déryné Program olyan hiánypótló kezdeményezés, amely összetett módon kíván támogatást 

nyújtani a színházi szakma eddig perifériára szorult területein. A minőségi színházi produkciók 

széleskörű utaztatásával és anyagi hozzájárulásával, a kultúrához való hozzáférés pénzügyi és 

földrajzi akadályait hivatott leküzdeni. 

A Déryné Program elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kistelepülésekre, 

valamint azokra a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. 

Az Országjárás alprogram egyszerre támogatja: 

 
- az alkotókat és a háttérszakmákat, a már kész produkciók megvásárlásával, ezek műsoron 

tartásával, 

- a befogadó intézményeket, az előadások jelképes összegért történő kiközvetítésével, 

 
- illetve a lakosságot, a nézőket, mivel az előadások ingyenesen vagy maximálisan 200 Ft-os 

regisztrációs jegy megvásárlásával tekinthetők meg. 

 

 
A Déryné Program tevékenysége során a befogadó helyszínekkel és az előadó-művészeti 

szervezetekkel karöltve igyekszik színesíteni a települések kulturális életét, emelni azok 

színvonalát, növelni látogatottságukat. 

 

 
A Déryné Program – Országjárás alprogramja várja a Kárpát-medence területéről 

mindazon előadó-művészeti szervezetek és művészeti társulások jelentkezését, amelyek 

szívesen vállalkoznak arra, hogy előadásaikat a székhelyükön kívül, Magyarország kisebb 

településein is eljátsszák. 
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Az előadások bekerüléséről és kikerüléséről a Déryné Program nyolctagú Szakmai Bizottsága 

dönt. 

 

 
 

Értékelés és döntéshozatal szempontrendszere: 

 
1. Az előadások színházszakmai minősége. 

 
2. Az előadások különböző helyszíneken történő megvalósíthatóságának realitása: 

 
pl. utaztathatóság, technikai szükségletek, változó terekhez való alkalmazkodni tudása. 

 
3. Az előadások közül előnyt élveznek a magyar szerzők művei, azon belül: 

klasszikusok, valamint ifjúsági témával foglalkozó jelentkezések. 

(Gyermekeknek szóló előadásokat nem keres az Országjárás alprogram.) 

4. Az előadások üzenetének értéke, közösségépítő és közösségerősító szerepe. 

 
5. A tervezett előadások költségvetésének realitása (ár-érték arány). 

 
Érvényes költségtervet beküldeni kizárólag a Déryné Program honlapján közzétett 

sablon kitöltésével tudnak. 

 

 
A jelentkezés beadása folyamatos. 

 
A Szakmai Bizottság évente háromszor ülésezik: 

 
I. Szakmai Bizottsági döntés: január második hete 

Jelentkezési határidő: december 15. 

 
II. Szakmai Bizottsági döntés: május második hete 

Jelentkezési határidő: április 15. 

 
III. Szakmai Bizottsági döntés: szeptember második hete 

Jelentkezési határidő: augusztus 15. 
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Fontos tudnivalók 

 

 
A jelentkezőnek szavatolnia kell, hogy a jogtulajdonostól megszerzett, érvényes 

jogosultsággal bír az előadás felett. 

Érvényes jelentkezést beadni kizárólag a teljes előadásról készült felvétellel lehetséges! 

 
Az előadó-művészeti szervezet szavatolja, hogy a jogtulajdonostól megszerzett jogosultsággal 

rendelkezik az előadásról való audio- és videófelvétel készítésére, mely felvételt jogosult a 

Déryné Program nyolctagú Szakmai Bizottsága részére, valamint a döntéselőkészítésben 

résztvevő kollégák számára megosztani. 

A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. felelősséget vállal arra vonatkozólag, hogy a felvételek 

nem kerülnek megosztásra, kizárólag a Szakmai Bizottság tagjai, valamint az Országjárás 

alprogram munkatársai tekintik meg munkafolyamatukban szabályozottak szerint, 

döntéselőkészítés és döntéshozataluk tekintetében.  

A nettó 500.000 forint feletti költségvetésű előadások egy évben maximum 12 tájelőadást 

valósíthatnak meg.  

 

 
Már korábban elutasított előadással újra jelentkezni nem lehet.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezni elektronikus formában, a program honlapján lehet: https://deryneprogram.hu/ 
 

Tájékoztató a regisztrációról és a szervezés menetéről IDE KATTINTVA érhető el. 
 

További információk: https://deryneprogram.hu/programismerteto/orszagjaras/ 

https://deryneprogram.hu/
https://deryneprogram.hu/wp-content/uploads/2022/09/alkotok-tajekoztato-2022-vegleges-1.pdf
https://deryneprogram.hu/programismerteto/orszagjaras/
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