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Iktatószám: 10558-1/2021/BALET 
 

„Kamarabalett” 
Pályázati kiírás 

 
A Röpopera pályázathoz hasonlóan keresi a Magyar Állami Operaház azokat az alkotókat, akik a Magyar Nemzeti 
Balett számára a klasszikus-neoklasszikus stílus jegyei szerint, azok eszközeivel ambicionálják akár egész estés 
sztoribalettek létrehozását. 
 
1. Pályázat célja:  

 
A legjobb pályázatok alkotóinak az Opera játékmesterei segítenek a színpadi háttér és világítás 
megválasztásában, és a TáncTrend programon történő bemutatásában 2022. június 20-án, az Eiffel 
Műhelyház Bánffy-termében. 

 
2. Pályázók köre:  

 
Olyan fiatal (korhatár: 45 év) koreográfusok jelentkezését várjuk, akik már készítettek színpadi táncprodukciót 
és elkötelezettek a műfaj iránt.  

 
3. Pályázat szakmai tartalma:  
 

Kamarabalett-pályázat négy különböző történetet kínál fel, amelyből a tetszés szerint választott műrészlet 
balettszüzséjét a pályázónak kell felvázolnia, és az adott jelenetet (max. 20 perc) megkoreografálnia klasszikus 
balett-technikára építve. 
 
A kiosztható szerepek számánál figyelembe kell venni, hogy a produkcióhoz a koreográfusoknak saját 
intézményi keretükből kell választani minimum kettő, de nem több, mint nyolc klasszikus balett-táncosnőt /-
táncost a koreográfiájuk elkészítéséhez. (Amennyiben az alkotó nem rendelkezik intézményi, együttesi vagy 
iskolai háttérrel, abban az esetben az MTE klasszikus balett tanszakának 6. és 7. évfolyamos növendékei 
közül válogathat.) A koreográfiát a hölgyeknek spicc-cipőben, az uraknak klasszikus gyakorló cipőben kell 
eltáncolniuk. 
 
Felkínált 4 téma / zene (a balettszüzsét a pályázónak kell felvázolnia), amiből a pályázó választhat: 
 

R. Strauss Macbeth  
Mozart Les petits riens (Kis semmiségek) 
Stravinsky Pulcinella 
Liszt Orpheusz 

 
4. Pályázat beadásának határideje: 
 

Jelentkezni a kamarabalett@opera.hu emailcímen lehet, ahová 
 

2021. december 31-ig 
 

el kell küldeni egy életrajzot, egy bemutatkozó levelet, meg kell nevezni a választott zenét, és el 
kell küldeni a koreográfia koncepciót / szüzsét. 
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5. Pályázat elbírálása:  
 

A pályázatokról első körben a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, második körben a Magyar Nemzeti 
Balett bírálóbizottsága dönt.  
 
A pályázat elbírálásának menete:  
Első körös döntés (balettigazgató): 2022. január 16. (akkor minden jelentkezőnek válaszolunk, aki 
továbbjutott, és akkor küldünk a választott zenéhez egy linket, hogy melyik felvétel került 
jogosításra, amit lehet használni). 
 
A megvalósult koreográfiáról készített felvétel beadásának határideje: 2022. február 14. (a saját 
helyszínen és saját táncosokra elkészített koreográfia videófelvételének leadása) a 
kamarabalett@opera.hu emailcímre. 
Második körös döntés (balettigazgató): 2022. március 27. (akkor minden jelentkezőnek válaszolunk, 
aki továbbjutott) 
 
Harmadik körös döntés (szakmai zsűri): a zsűri eldönti, hogy melyik a 6 legjobb pályamű a 
beérkezettekből, és azokat a pályázókat értesíti a döntésről 2022. április 18-ig. Ezt a 6 pályaművet 
élőben, az Operaház próbatermeiben egy előre egyeztetett időpontban be kell mutatni és ebből 
választja ki a szakmai zsűri azt a 3-at, amely bemutatkozhat a TáncTrend esten Erről a pályázókat 
2022. április 30-ig értesítjük. 
 
2022. májusában-júniusában a 3 produkciót gondozásba veszi az Operaház játékmestere, aki segít 
az Operaház lehetőségeit ismerve a világításban, a jelmezek és az esetleges díszletek 
kiválasztásában, valamint kézben tartja a színpadi próbákat. 
 
2022. június 20. 20 óra: TáncTrend ’22: A 3 kiválasztott darab bemutatása a II. felvonásban és a 
szakmai zsűri ismét összeül, és eldönti a helyezéseket: I., II., III., valamint a nézők is szavaznak és 

eredményt hirdetünk. 
 

6. Pályázatok benyújtása: 
 

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
- életrajz,  
- bemutatkozó levél,  
- a választott zene, és a koreográfia koncepciót / szüzsé 

 
A pályázat benyújtásával a (a fenti dokumentumok elküldésével) a pályázó kijelenti, a pályázati kiírást és a 
hozzá tartozó adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette, és az abban foglaltak szerinti adatkezeléshez 
kifejezetten hozzájárul. 

 

7. Lebonyolító:  
Magyar Állami Operaház / Magyar Nemzeti Balett 

 
8. Felelős munkatárs:   

 
Stella Szonja, kulturális menedzser, Balettigazgatóság 

 
További információk: kamarabalett@opera.hu 
 
A pályázati felhívás letölthető az Opera honlapjáról: www.opera.hu  
 
Budapest, 2021.december 3.  

______________________ 
Magyar Állami Operaház 

Ókovács Szilveszter 
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főigazgató 
 
Melléklet: Adatkezelési tájékoztató  
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1. sz. melléklet 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A „Kamarabalett” pályázati kiíráshoz 
 
A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Opera) „Kamarabalett” címmel pályázatot írt ki. A pályázati eljárás 
alatt végzett adatkezeléséről az Opera az alábbi tájékoztatást nyújtja, amely elválaszthatatlan részét képezi a 
pályázati kiírásnak, és amely azzal együtt elérhető el az Opera honlapján (www.opera.hu). Kérdés esetén kérjük, 
forduljon hozzánk bizalommal a tájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken. 
 
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 
 

Név:   Magyar Állami Operaház  
Székhely:  1061 Budapest, Andrássy út 22. 
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
Telefonszám: 06 1 814 7444 
E-mail cím:  dpo@opera.hu 

 

2. Az érintettek köre: 
 
Mindazok, akik jelentkeznek a kiírt pályázatra. 

 
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Név 

A pályázaton való részvétel biztosítása, a 
pályázó azonosítása, nyertes pályázat 
esetén a támogatás igénybevételéhez 
szükséges adat. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett hozzájárulása. A 
hozzájáruló nyilatkozatot a a 
pályázati kiírásnak megfelelő 
jelentkezés foglalja magába. 

Életrajzi adatok 
A pályázaton való részvételi jogosultság 
megállapításához szükséges adat. 

A bemutatkozó levélben 
foglalt személyes adatok 

A pályázaton való részvételi jogosultság 
megállapításához szükséges adat. 

E-mail cím: 
A pályázóval történő kapcsolattartáshoz 
szükséges adat. 

 
4. Az adatkezelés időtartama: 
 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a pályázati eljárás lezárásáig, nyertes pályázat esetén a pályázati 
jogosultság vizsgálata érdekében a pályázat lebonyolítását követő 3 évig irattárában vagy elektronikus 
adathordozón megőrzi. 

 
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei  

 
A pályázók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő a pályázat kezelésben és 
feldolgozásban érintett szervezeti egységeinek munkatársai, a pályázat kezelésével és feldolgozásával 
megbízott személyek, továbbá az arra felhatalmazott munkavállalók férhetnek hozzá. 
 
Nyertes pályázat esetén az Opera és a nyertes szerződést kötnek egymással, melyben külön rendelkeznek az 
ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokról. 

 
6. Adatbiztonsági intézkedések: 
 

Az adatkezelő megteszi mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az általa 
kezelt vagy tárolt adatok véletlen, vagy szándékos megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, 
jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ne következzen be. 
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7. Az érintettek jogai az adatkezelés során: 

 
Az érintett pályázó: 
a) információt kérhet arról, hogy vele kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk, továbbá másolatot 

kérhet ezekről az adatokról; 
b) kérheti, a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén); 
c) kérheti a személyes adatainak törlését; 
d) kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását; 
e) bármikor lehetősége van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen; 
f) kifejezetten visszavonhatja a hozzájárulását az az alapján történő adatkezeléshez. A hozzájárulás 

visszavonása történhet postai úton, e-mail üzenet útján, vagy személyesen, mely esetben a nyilatkozat 
megtételéről az adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel. 

 
Kérünk, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a dpo@opera.hu e-mail 
címen, vagy keresse adatvédelmi tisztviselőnket a 06 1 8147 444 telefonszámon.  
 
Lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni, adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja el az 
igényeket. 
 
Ezen túlmenően lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot is: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530 Budapest, Pf. 
5.  

 

mailto:dpo@opera.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

