Táncfórum Mentorprogram 2018
a Táncfórum Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete szlovákiai magyar
néptáncegyütteseknek felkínált hosszú távú mentorálási programja

A Táncfórum Mentorprogram egy a Táncfórum tagjainak számára felkínált hosszú távú
lehetőség, amely segítségével a programhoz csatlakozó együttesek rendszeres és folyamatos
szakmai segítséget vehetnek igénybe külső szakembertől, saját választásuk alapján.

➤ a pályázatot benyújthatja minden szlovákiai magyar alkotó/táncoktató.

➤ A Táncfórum Mentorprogram a 2018-as évre ütemezett mentortevékenységeket,
illetőleg az abból született koreográfiákat támogatja.

A program célja:
– a mentor által a mentorált csoport vezetői, vagy más ambiciózus tagjai számára olyan
szakmai tudás, minták átadása, amelyeket a jövőben önállóan is hasznosítani tudnak.
– a program lezárásaként minden műhelyben legalább egy új alkotás szülessen.
– a pályázó alkotó a programról és az elkészült produkcióról megfelelő minőségű
dokumentációt készítsen el: pontos információk az alkotás első bemutatásáról,
fotódokumentáció, további használatra alkalmas és minőségű videófelvétel
Beküldési határidő: 2018. augusztus 31.
➤ Az aktuális évi lehetőségek kerete a beérkezett érvényes pályázatoktól függ, de legfeljebb
1000 euró támogatás alkotónként. A támogatás megítéléséről egy háromtagú független
szakmai bizottság dönt. A pályázat sikerességéről a nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.

➤ A Táncfórum Mentorprogrammal felkínált lehetőségek a mentorált csoport
számára:
– rendszeres (legalább 2 hetenként, legalább 3 óra), szakszerű néptáncoktatói
tevékenység a mentorálást igénybe vevő csoport próbahelyén, a csoportvezetővel
együttműködésben
– a munkafolyamat lezárásaként új koreográfia színpadra állítása a csoportvezetővel
együttműködésben
– a mentor honoráriumának (vagy egy részének) biztosítása (a program meghatározott
keretei között), szerződés alapján
– a program koordinálása (csoportvezetők tájékoztatása, szerződések és egyéb
adminisztráció gondozása, egyéb segítsége az együttműködésben).

➤ A nyertes pályázó alkotókat fogadó együttesek részéről szükséges hozzájárulás:
– a mentor költségeinek (pl. útiköltség) térítése
– az új koreográfia próbáihoz használatos zenei felvétel elkészíttetése, annak
költségeinek vállalása
– a koreográfia színpadra állításához alkalmas viselet biztosítása (megoldható a
rendelkezésre álló ruhatár darabjaiból is), az alkotóval való konzultáció alapján
– a mentorált együttes köteles a Táncfórum által előre meghatározott rendezvényen
(időpontban) a támogatásból készített produkció bemutatására.

➤ A nyertes pályázó alkotó részéről szükséges hozzájárulás:
– a munkafolyamat dokumentálása (fotó, videófelvétel)
– a dokumentáció beküldése a Táncfórum részére ( listázott Youtube link, vagy Google
Driveon megosztás)
– a kész mű rendelkezésre bocsátása a Táncfórum rendezvényein, illetve internetes
felületén való közzétételére, annak felkért szakemberek által való véleményeztetésére.

➤ A Táncfórum Mentorprogramban való részvétel feltételei:
– formailag kifogástalan, a pályázati határidőig eljuttatott pályázat beadása a Táncfórum
adatlapján
– a pályázót fogadó együttes vagy csoport nem a pályázó által vezetett együttes
– a pályázót fogadó együttes vagy csoport legalább 5 év óta folyamatos működést és
fejlődést tud felmutatni
– a pályázót fogadó együttes vagy a csoport a Táncfórum tagja
– a pályázó szlovákiai magyar táncoktató/ oktató
– egy alkotó a pályázati évben maximum egy alkotás elkészítésére pályázhat
– a pályázó olyan munkára pályázhat a Mentorprogramban, amelyre más forrásból nem
igényelt támogatást, valamint melynek kezdési ideje nem korábbi, mint 2018. január
1. , és befejezése legkésőbb 2018. október 31.
– a pályázó a feladat vállalásáról és teljesítéséről a Táncfórum Polgári Társulással
szerződést köt, a feladat teljesítéséről a szerződésben megjelölt határidőig elszámol a
Táncfórum Polgári Társulás felé, amely része a kötelező dokumentáció is.

A pályázatot elektronikusan és postai úton is kérjük eljuttatni a következő címre:
Táncfórum Polgári Társulás
P.O. BOX 248
929 01 Dunaszerdahely
tancforum@gmail.com
A pályázat beadási határideje: 2018. augusztus 31.
A dokumentáció beküldési határideje: 2018. november 10.

