ÖZEL GELİŞİM ORTAOKULU
KISA OYUN FESTİVALİ
FESTİVAL ŞARTNAMESİ
1. Festivalin Konusu ve Amacı:
Kısa Oyun Festivali ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) öğrencilerine yönelik olup tiyatro
zevkini geliştirmek katılan öğrencinin kendine güvenini sağlamak, farklı okulları bir
sanat etkinliğinde buluşturmaktır.
2. Festivale Katılım:
Festivale Türkiye çapında tüm özel ortaokullar katılabilir.
3. Festivale Katılacak Kısa Oyunlarda Aranacak Şartlar:
a. Festivale katılacak okulların kendi yazdıkları özgün tiyatro metni, uyarlama
metin ya da bir tiyatro yazarının metniyle katılmaları (Ancak uyarlama ya da
bir yazarın hazır metniyle festivale katılanlar özgün senaryo ödülü
kategorisinde değerlendirilemeyecektir.)
b. Oyunun 10 dk’dan çok, 5 dk’dan az olmaması
c. Oyunun Türk örf ve âdetlerine aykırı olmaması
d. Oyun metinlerinde konunun serbest olması, katılımcı okulun istediği türde
(komedi, dram vb.) oyun sergilemesi
e. Oyunda dekor kullanılmaması ve kullanılacak eşyaların sahneye yerleşmesinin
1 dakikayı aşmaması (Sandalye, masa vb. malzemeler önceden belirtildiğinde
okulumuz tarafından sağlanacaktır.)
f. Her okulun okulumuz tiyatro salonunda 20 dk’yı aşmayacak teknik prova
yapması (Prova programı katılımcı okullar kesinleştikten sonra bildirilecektir.)
g. 22.02.2019 Cuma tarihinde katılımcı okullardan bir öğretmen temsilcisinin
organizasyonla ilgili saat 10.30 – 11.30 arasında yapılacak toplantıya katılması
h. Katılımcı okulların festival günü, tüm oyunları öğrencileriyle birlikte tiyatro
salonunda izlemesi, kendi sıraları geldiğinde kulise geçmesi
4. Başvuru:
Özel Gelişim Ortaokulu (gelisim.k12.tr) web sitesinde yayımlanan Oyun Tanıtım
Formu 11.01.2019 Cuma gününe kadar doldurulması gerekmektedir.
5. Prova:
Katılımcı okullar belirlendikten sonra yapılacak programda, okullar festival günü
ya da haftası kendilerine ayrılan süre içerisinde prova alacaklardır. (İl dışından
gelen okullar için festival sabahı prova ayarlanacaktır.) Provalar yalnızca teknik
prova niteliğinde, 20 dk’yı aşmayacak şekilde planlanmalıdır.
6. Oyunların Sunumu:
Oyun sunumları çekilecek kura sonucu belirlenecek sırayla 13.30 – 16.30 saatleri
arasında yapılacaktır. (Kura çekilişi temsilci toplantısında yapılacaktır. Saatler
katılımcı okul sayısına göre yeniden düzenlenebilir.)

7. Değerlendirme:
Oyunlar tarafsız bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda
En iyi oyun,
En iyi özgün oyun metni,
En iyi yönetmen,
En iyi kostüm,
En iyi dekor,
En iyi kız ve erkek oyuncular,
En iyi yardımcı kız ve yardımcı erkek oyuncular,
Umut vaat eden kız ve erkek oyuncu,
Jüri özel ödülü seçilecek ve festival plaketiyle ödüllendirilecektir. (Jürinin uygun
gördüğü takdirde ödüller ve sayısı değiştirilebilir.)
8. Festival Takvimi:
Festivalin İlanı: 26.11.2018 Pazartesi
Oyunun Tüm Detaylarını İçeren Formun Teslimi: 11.01.2019 Cuma
Okul Temsilcileriyle Toplantı: 22.02.2019 Cuma (10.30 – 11.30 saatleri arasında)
Oyun Provaları: 29.03.2019 Cuma
Oyun Sunumu: 30.03.2019 Cumartesi günü saat 13.30 – 16.30 saatleri arasında
Ödül Töreni: 30.03.2019 Cumartesi günü saat 17.30 – 18.00 saatleri arasında
yapılacaktır.

Notlar:
• Ulaşımı okullar kendi olanaklarıyla sağlayacaklardır.
• Katılan okulların oyuncu ve görevlilerine öğle yemeği ve ikramlar okulumuz
tarafından verilecektir.
Bilgi İçin
0 232 833 22 02- 20 - 22 (Özel Gelişim Ortaokulu)
0505 589 87 30 (Türkçe Bölüm Başkanı Aylin YALÇIN)
0539 374 18 96 (Festival Koordinatörü Aydan BAŞGÖR)

