
A BÉKÉSCSABAI SZÍNITANHÁZ felvételt hirdet 

2020 szeptemberében induló, egyedülállóan komplex jellegű, gyakorlat központú, államilag 

finanszírozott színész és táncos képzéseire!  

Célunk az, hogy az előadóművészeti képzés módszertanát megújítva olyan színészeket és 

táncosokat segítsünk a pályára, akik a személyiséget fejlesztő műhelymunka, valamint a 

gyakorlati színpadi alkotás során elsajátított szakmai ismereteiket magas szinten képesek 

alkalmazni a professzionális szakmai feladatok ellátásakor.  

Intézményünk növendékei kiemelkedően színvonalas feltételek között: a Békéscsabai Jókai 

Színház, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, a 

Fővárosi Nagycirkusz, a Szarvasi Vízi Színház eleven alkotómunkájában közreműködve 

tanulhatják az előadóművészetet. Egyedülálló képzési módszerünk a színházi, színpadi 

gyakorlaton valamint a módszeresen felépített képesség fejlesztésen alapul. Növendékeink, 

egyéni fejlesztésüket szolgáló tanóráik mellett, szereplői lehetnek színházi, cirkuszi, zenés 

színházi produkcióknak, ekképpen valós színpadi gyakorlat során sajátíthatják el az alapvető 

szakmai ismereteket.  

A képzés egyedi komplexitása abban áll, hogy előadóművész növendékeink (színész, táncos, 

artista) közös gyakorlások, próbák, produkciók során, elsajátíthatják mindhárom művészeti ág 

(színházművészet, táncművészet, cirkuszművészet) eszközrendszerének alapjait, komplex 

tudású, szemléletű és kifejező erejű előadóművészekké válhatnak.  

A 25 éve sikeres képzésünk a 2020/21-es tanévtől budapesti bázissal is gyarapodik. A 

Békéscsabai Jókai Színház székhelye mellett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 

Művésztelepén kialakított képzőbázison is indítunk színész és táncos osztályokat. A budapesti 

osztályok színpadi gyakorlatának egyes elemei – a szakmai program alapján – a Jókai Színház 

produkcióiban valósulhatnak meg, így a tanév meghatározott részét Békéscsabán töltik a 

növendékek (szállásukat biztosítja az intézmény).  

A hatékonyság érdekében, kis létszámú, legfeljebb 14 fős osztályokkal szervezzük az 

oktatást. 

Az oktatás állami finanszírozású, térítésmentes! 

A SZÍNITANHÁZ − a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően – iskolarendszeren 

belül, képezi növendékeit az alábbi előadóművészeti szakmákra vonatkozóan, érettségit 

követő felnőttoktatásban: 

• 54 212 03  Színész II. Színházi- és filmszínész (alapképzés), 2 év – nappali 

munkarend;  

• 54 212 15  Színész I. Színházi- és filmszínész, 1 év (ráépülés) – nappali munkarend; 

 

• 54 212  09 Táncos II. Színpadi táncos (alapképzés), 2 év – nappali munkarend; 

• 54 212 17  Táncos I. Színpadi táncos, (ráépülés) 1 év – nappali munkarend 

 

 

 



 

A jelentkezés módja:  

A jelenleg érvényes járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a felvételi jelentkezés 

digitális formáját vezetjük be. 

A jelentkezéshez készítsenek videofelvételt (Képarány: 16-9, fektetett), akár telefonjuk 

segítségével! 

Színész felvételi: 

A felvételeken szerepeljen: 

1. Egy szabadon választott komoly tematikájú, hangulatú vers, 

2. Egy szabadon választott vidám tematikájú, hangulatú vers, 

3. Egy szabadon választott Shakespeare monológ (teljes alakos felvétel), 

4. Egy szabadon választott acapella népdal, 

5. Egy szabadon választott dal alapra vagy kíséretre énekelve. 

 

Táncos felvételi:  

A felvételeken szerepeljen: 

1. Hajlékonyság mérése:  

• nyújtott ülésben törzshajlítás előre, mellkas érinti a lábakat.  

• terpeszülésben törzshajlítás előre, mellkas érinti a talajt. 

• spárga, combok érintik a talajt (mind a három oldalra). 

• híd (karok függőlegesen nyújtva), hason fekve béka (talpak összezárva). 

2. Rugalmasság mérése: szökdelés váltakozó magasságban (egy kicsi-egy nagy) 

3. Egyéb megszerzett tudás: rövid (2 perc) táncos koreográfia bemutatása. 

A honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltése, valamint az elkészített felvétel feltöltésének 

(nem nyilvános YouTube linkjének) és elküldése két címünkre (szinitanhaz@biak.hu és 

kepzesi.igazgato@circus.hu ) határideje: 2020. június 20. 

 

A felvételi eredményéről, a második (élő felvételi forduló) időpontjáról jelentkezése 

beérkezésétől számított 8 napon belül írásban értesítjük! 

 

További információ: + 36 30 812 2600 telefonszámon, valamint Szinitanhaz.hu címen. 
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