Mostar, 25. svibnja 2021. godine
Broj: 203/21

S ciljem unaprjeđenja hrvatske suvremene drame, povećanja mogućnosti profesionalnoga
angažmana mladih autora/autorica, jačanja hrvatskoga zajedništva te očuvanja hrvatske kulture i
identiteta, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru u suradnji sa Središnjim državnim uredom za
Hrvate izvan Republike Hrvatske po prvi put raspisuje

NATJEČAJ
za izbor redatelja/ice do 35 godina starosti koji/a će režirati
prvonagrađeni dramski tekst „Zid“
Na Natječaju za najbolji neobjavljeni dramski tekst na hrvatskom jeziku za autore do 35 godina
starosti prvonagrađen je dramski tekst „Zid“ autorice Ružice Aščić. Putem sljedeće poveznice
moguće je preuzeti dramski tekst u pdf formatu: https://www.hnkmostar.ba/wpcontent/uploads/2021/02/Zid.pdf.
Svi zainteresirani redatelji/ice trebaju poslati redateljsku eksplikaciju (analiza dramskog teksta i
redateljski koncept sa osnovnim elementima scenografije, svjetla, zvuka i kostimografije) koja
ne smije biti duža od deset kartica teksta (kartica teksta = 1.800 znakova s prazninama).
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve punoljetne osobe do navršenih 35 godina starosti do
dana zaključenja Natječaja, odnosno do 15. rujna 2021. godine.
Redatelj/ica s najboljom eksplikacijom režirat će inscenaciju dramskog teksta „Zid“ koji će biti
postavljen na scenu HNK Mostar u kazališnoj sezoni 2021./2022. S izabranim redateljem/icom
bit će sklopljen ugovor kojim će biti definirana prava i obveze ugovornih strana te visina
honorara.

Rokovi i način dostavljanja eksplikacije
Eksplikaciju u elektroničkoj formi (MS WORD) potrebno je dostaviti do 15. rujna 2021.
godine na adresu e-pošte: natjecaj@hnkmostar.ba.
U tijelu elektroničke poruke potrebno je navesti sljedeće podatke:

1. ime i prezime
2. datum, mjesto i državu rođenja
3. adresu stanovanja
4. broj mobitela
5. biografiju.

Svi pošiljatelji, odnosno sudionici natječaja, dobit će povratnu poruku kao potvrdu o primitku
eksplikacije u roku od najviše 3 dana.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na službenoj internet stranici HNK Mostar
(www.hnkmostar.ba) i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
(www.hrvatiizvanrh.gov.hr) 15. listopada 2021. godine.

Ostale napomene
Ovaj Natječaj bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici HNK Mostar
(www.hnkmostar.ba) i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
(www.hrvatiizvanrh.gov.hr) 2. lipnja 2021. godine.
HNK Mostar i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske distribuirat će tekst
ovoga Natječaja većem broju tiskanih, elektroničkih i on-line medija u Bosni i Hercegovini i
Hrvatskoj kao i teatarskim kućama, umjetničkim organizacijama i odgovarajućim
visokoškolskim institucijama s kojima surađuju, sve s ciljem njegove promocije i dostupnosti što
širem broju zainteresiranih osoba.
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