
− Tiyatro Kursu 18-25 yaş arası Eskişehir’de ikamet eden gençlere yönelik olarak düzenlenmektedir.
− Başvurular 10 Eylül 2018 – 04 Ekim 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde (Yeni Adliye Karşısı)

bulunan başvuru merkezinde  kabul edilecektir.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR : 

• T.C. vatandaşı olmak
• Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak
• Doğum tarihi 1993 (dahil) - 2000 (dahil) arasında olmak
• En az lise mezunu olmak
• Sabıka kaydı bulunmamak

− Yukarıdaki şartları yerine getiren adaylar Şehir Tiyatroları web sitesinde  (http:// tiyatro.eskisehir.bel.tr)   bulunan başvuru formunu
eksiksiz doldurarak başvuru merkezine şahsen müracaat edeceklerdir.
− Başvuru Formunda bulunan öğrenim durumu hanesine mezun durumda olan adaylar mezun oldukları okul ve bölümü, öğrenci olan
adaylar okulunu, bölümünü ve sınıfını yazacaklardır.
− Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesinde önceki yıllarda eğitim alan kursiyerler tekrar başvuru yapamaz.
− Kurs için seçmeler iki aşamalı olarak  yapılacaktır.
− Adayların ilk aşama seçmelerine katılacakları yer, tarih ve saat ile ilgili duyuru 05 Ekim 2018 tarihinde, Şehir Tiyatroları web sitesinde
(http:// tiyatro.eskisehir.bel.tr) ve  başvuru merkezinde ilan edilecek olup, ilk aşama seçmeleri 08 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.
− İlk aşamayı geçen adayların İkinci aşama seçmelerine katılacakları yer, tarih ve saat ile ilgili duyuru Şehir Tiyatroları web sitesinde
(http:// tiyatro.eskisehir.bel.tr) ve  başvuru merkezinde ilan edilecektir.

SEÇMELERDE ADAYLARDAN İSTENİLECEK ÇALIŞMALAR : 

• Başvuru sırasında kendilerine verilecek zorunlu parçalardan en az birini sunmak ve ilgili oyun hakkında yeterli donanıma sahip
olmak

• Herhangi bir şairimizin bir şiirini hazırlayıp sunmak
• Doğaçlama yapmak
• Adaylardan kendilerinin seçeceği bir şarkıyı söylemeleri istenecektir.

− Seçmeler sonucunda kursiyer olmaya hak kazanan adayların isim listesi Şehir Tiyatroları web sitesinde ( http://  tiyatro.eskisehir.bel.tr )
ve  başvuru merkezinde  ilan  edilecektir.

− Kursiyer olmaya hak kazanan adaylar kurs başlangıç tarihinden önce Nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi ya da diploma
fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Adli sicil kaydı belgesi, ikametgah belgesi ve  “Tiyatro kursuna katılmasına engel bir hali olmadığına dair”
sağlık raporu getireceklerdir.

− Yukarıda belirtilen başvuruda aranacak şartlara uygun olmadıkları  sonradan anlaşılan adayların  kursiyerlik hakları iptal edilecektir.
− Kurs, Şehir Tiyatroları Turgut ÖZAKMAN sahnesinde 13 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olup cumartesi ve pazar günleri
yapılacaktır. Ders sayısı,  saatleri ve günleri Gençlik Sahnesi Koordinatörlüğünce belirlenecektir.

ŞEHİR TİYATROLARI GENÇLİK SAHNESİ TİYATRO KURSUNDA VERİLECEK  DERSLER : 

• Temel Oyunculuk Eğitimi
• Konuşma Sanatı Eğitimi
• Hareket Oyunculuk Eğitimi
• Dünya Tiyatro Tarihi ve Teorileri Eğitimi
• Dekor ve Kostüm Tarihi

Yukarıdaki derslere ek olarak oyunculuk eğitimi ile ilgili çeşitli konularda atölye çalışmaları ve söyleşiler de yapılacaktır.
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Başvuru koşullarını ve şartnameyi okudum, kabul ediyorum.
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