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Paraiškos forma 

Konkursas IDėja grįžta ir laukia šiuolaikiškų, kūrybiškų, inovatyvių ir drąsių menininkų.  Jei turi kūrinio 
idėją/eskizą ir jais tiki  – pildyk paraišką.  

Konkursas atviras žinomiems ir pradedantiesiems, bet svarbiausia - ambicingiems, originaliems ir 
veržliems kūrėjams, norintiems performatyvaus meno pasaulyje palikti savo žymę! Tavo vizija būtų 
pastiprinta finansiškai, o  įgyvendinta Nacionalinio Kauno dramos teatro erdvėse. 

Paraiškas vertins performatyvaus meno profesionalai. Atrinktiems kandidatams bus suteikta galimybė 
sudalyvauti kelias savaites truksiančioje kūrybinėje laboratorijoje, kurios sėkmė lems, ar projekto 
eskizas virs įgyvendinta IDėja.  

Užpildyk šią formą adresu: bit.ly/ideja2019 iki sausio 31 d. Rezultatai NKDT ir TF puslapiuose bus 
skelbiami vasario mėn.  

Kilus klausimams kreipkis fabrikas@dramosteatras.lt arba tel. 8 656 06966 

 

1. El. pašto adresas*                                                                       

 

2. Projekto pavadinimas* 

 

3. Informacija apie pareiškėją 
3.1 Menininko arba iniciatyvinės grupės vadovo vardas ir pavardė* 
3.2 Telefono numeris* 
3.3 Menininko arba iniciatyvinės grupės vadovo CV* (išsilavinimas, patirtis meniniuose 

projektuose, pasiekimai) – Įkelti dokumentą 
3.4 Internetinio puslapio adresas /Instagram/Facebook profilio nuorodos 
3.5 Jeigu suburta arba numatoma kūrybinė komanda, pateikite informacija apie ją (pridėti 

kiekvieno kūrėjo CV, kur atsispindėtų išsilavinimas, patirtis meniniuose projektuose, 
pasiekimai) – Įkelti dokumentus 
 

4. Informacija apie projektą 
4.1 Projekto tikslas ir uždaviniai* 
4.2 Auditorijos, kuriai yra skiriamas projektas, apibūdinimas* 
4.3 Projekto aprašymas* 
4.4 Kuo projektas inovatyvus? Kokios numatomos meninės priemonės?* 
4.5 Kokios techninės sąlygos reikalingos projekto rengimui (šviesos, garso, vaido įranga ir kt.)?* 
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4.6 Numatoma įgyvendinimo vieta* (Daugiau apie NKDT sales informacijos galima rasti 
tinklalapyje https://dramosteatras.lt/lt/teatras/sales/) 
 

 
 
NKDT Rūtos salė ( Aukštis: 4 m, plotis: 19,8 m, gylis 7,3 m) 
 
 

 
 
Mažoji scena (Aukštis: 4 m, plotis: 9,9 m, gylis: 5 m) 
 
 

 
NKDT Ilgoji salė (Aukštis: 4 m, plotis: 4,6 m, ilgis: 25 m) 
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NKDT Tavernos salė (Aukštis: 3 m, scenos dydis: 3,74 m x 5,02 m) 
 

 
Didžioji scena (Aukštis: 20 m, plotis: 19,68 m, gylis be avanscenos 13,85 m) 
 
Kita 
 

5. Finansinė projekto informacija* 
5.1. Įkelkite dokumentą (pvz.:excel, word ar kt.), kuriame būtų atspindima kaip paskirstomas 
projekto biudžetas (iki 10 000 Eur) 
 

Finansinės paraiškos pavyzdys IDėja 2019 konkursui 
Eilės 
nr. 

Išlaidų paskirtis Išlaidų 
detalizavimas 

Prašoma suma su 
mokesčiais 

1. Apmokėjimai už darbą kūrybinei komandai (pvz.: režisierius, scenografas, 
kompozitorius, choreografas ir kt.) 

1.1.    
1.2.    
1.3    
2. Kostiumų, rekvizito ir dekoracijų gamyba 

2.1.    
2.2.    
3. Kitos išlaidos 

3.1.    
3.2.    

 Iš viso: 0 
 
5.2 Ar numatomos lėšos iš kitų šaltinių? Jei taip, kiek ir iš kokių?* 


