
ELŐADÓ–MŰVÉSZETI KÉPZÉSEK   

 

 

Érettségi utáni színész és táncos OKJ képzés  

a SZÍNITANHÁZBAN Békéscsabán Budapesten és 2020 szeptemberétől 

 

Tervezett felvételi időpontok: 

2020. május 23. (szombat) 10.00 óra, Békéscsaba 
2020. augusztus 24. (vasárnap) 10.00 óra, Budapest 
 
Jelentkezések folyamatosan fényképes önéletrajzzal, valamint a Színitanház honlapjáról 
letöltött jelentkezési lappal lehet; elektronikusan a bcs.szinitanhaz@gmail.com címen, postai 
úton vagy személyesen az 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3. Ibsen Ház - Színitanház címen 
fogadjuk a jelentkezést, melynek kézhezvételét telefonon vagy e-mailben nyugtázzuk. 

Színész (55 212 01) képzés esetén (54 212 03) OKJ bizonyítványt is csatolni szükséges a 
jelentkezés mellé. 
 

Bővebben: https://szinitanhaz.hu/jelentkezes-erettsegi-utani-okj-s-kepzesekre 

 
1. Színész II. (színházi és filmszínész) - 2 éves képzés (54 212 03) 

A Gyakorlatos színész, választott szakmairányának megfelelően, előadói ismereteit, 
képességeit, eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó 
folyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő 
színészi, csoportos szereplői feladatot alkotói szándékkal és megfelelő technikai színvonalon 
ellátni. A hallgatók a második évtől kezdve részt vesznek a Jókai Színház produkcióiban, 
kisebb-nagyobb szerepekben, olykor asszisztensi, súgói is feladatokat is ellátnak. Ezenkívül 
lehetőségük van különböző megyei, városi és egyéb rendezvényeken önállóan is szerepelni. 

Pályaalkalmassági elbeszélgetés, meghallgatás: 

• 5 különböző hangulatú, szabadon választott vers 
• 5 különböző hangulatú, szabadon választott monológ 
• 5 különböző hangulatú, szabadon választott dal (műfajtól függően kottával vagy zenei 

alappal) 
• a meghallgatáson sor kerülhet improvizációs és mozgásos gyakorlatokra is. 

mailto:bcs.szinitanhaz@gmail.com
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A felvételiző hozza magával: 

felvételi anyagának listáját, zenei alapjait (hanghordozón); 
érvényes orvosi alkalmassági igazolását (háziorvosi igazolás is megfelel); 
érettségi bizonyítványát, vagy a 2017/18-as tanévben érettségizők esetében iskolalátogatási 
igazolást; 
Diákjaink a képzés során lehetőséget kapnak, hogy a színészet oktatása mellett 
megismerkedjenek a színészi szakma komikus (bohóc) irányzataival. Ennek köszönhetően 
diákjaink betekintést nyernek a cirkuszi előadóművészek világába is. 
 

2. Színész I (Szakképesítés-ráépülés) - 1 éves képzés, előfeltétel a Gyakorlatos színész 
végzettség (54 212 15) 
 
A gyakorlatos színész (színházi és filmszínész), 2 éves képzés elvégzése után szakképzés-
ráépüléssel Színész szak végezhető el, így megerősítve szakmai tudását szerezhetnek még 
nagyobb tapasztalatot a hallgatók a színész pályán. A Színész olyan színészi alakító készség, 
pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, 
aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiai szempontból jelentős szerepek önálló, 
művészi igényű megformálására.   
 
Jelentkezés a képzésre: 
 
Felvételi követelmények: 
 

• 5 különböző hangulatú, szabadon választott vers 
• 5 különböző hangulatú, szabadon választott monológ 
• 5 különböző hangulatú, szabadon választott dal (műfajtól függően kottával vagy zenei 

alappal) 
• a meghallgatáson sor kerülhet improvizációs és mozgásos gyakorlatokra is. 

 
A felvételiző hozza magával: 
 
felvételi anyagának listáját, zenei alapjait (hanghordozón); 
érvényes orvosi alkalmassági igazolását (háziorvosi igazolás is megfelel); 
érettségi bizonyítványát, vagy az aktuális tanévben érettségizők esetében iskolalátogatási 
igazolást; 
Gyakorlatos színész (54 212 03) OKJ-s bizonyítványát 

 
 
4. Táncos II. (Színházi táncos) (54 212 09) 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai 
tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő 



színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a 
kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett 
társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint 
színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai 
vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló 
tevékenység keretein belül látja el. 

Alkalmassági követelmények: 

• hozott koreográfia bemutatása (minimum 1 perc) 
• improvizációs gyakorlatok adott zenére 
• páros, csoportos koreográfia helyszínen történő megtanulása és bemutatása 
• szakmai elbeszélgetés 
• kérjük a jelentkezőket, hozzanak magukkal a meghallgatáshoz szükséges próbaruhát 

és cipőt! 

A jelentkező hozza magával: 

• felvételi koreográfiájának zenei alapját (CD-n) 
• érvényes orvosi alkalmassági igazolását (háziorvosi igazolás is megfelel); 
• érettségi bizonyítványa másolatát, vagy az aktuális tanévben érettségizők esetében 

iskolalátogatási igazolást; 
• amennyiben már rendelkezik OKJ-s bizonyítvánnyal, annak másolatát. 
• A meghallgatás eredményéről a felvételi után, a helyszínen szóban, majd a 

későbbiekben írásban is értesítjük a jelentkezőket. 

 


