
MÉR – Magvető és Radnóti

Azóta néha észreveszem magamon, hogy
Idegen címekre járok haza.

(Erdős Virág)

A MÉR – avagy Magvető és Radnóti – egy olyan közösségi és alkotói tér, ahol találkozik a
kortárs szépirodalom és a színházpedagógia, az írott szöveg és a fiatalok őszinte gondolatai.
A jelentkezők a foglalkozásokon a Magvető Kiadónál megjelent kortárs versekkel és
novellákkal ismerkedhetnek meg a drámapedagógia eszközeinek segítségével, a kreatív írás
módszerével pedig maguk is alkothatnak. A kiadó jóvoltából az elolvasott könyveket a
résztvevők megkapják.
17 és 23 év közötti fiatalokat várunk idén a MÉR programra.

A foglalkozások időpontja és helyszíne:
- 2022. október 12-től december 14-ig 10 alkalom.
- 2023. február 1-től május 10-ig további 15 alkalom.
- Szerdánként 16.30-19.30-ig a Radnóti Színház Keres Emil Próbatermében (Andrássy

út 31.).

A Radnóti Színház jóvoltából ingyenes a program.

Jelentkezési határidő:
2021. október 5. éjfél.

Kedves Jelentkező!

Örülünk, hogy érdeklődsz a MÉR iránt.☺
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és küldd el a radnotimuhely@radnotiszinhaz.hu e-mail
címre!
A jelentkezéshez irodalomelméleti és -történeti tudás nem szükséges.

A programról további információt a Radnóti Színház honlapján találsz a RIM menüpont alatt.
Ha a leveledet elküldted, és 2 napon belül nem kapsz választ arról, hogy megérkezett
hozzánk, írj nekünk újra! Köszönjük!

mailto:radnotimuhely@radnotiszinhaz.hu


Jelentkezési lap

Név:
Születési dátum:
Oktatási intézményed és ha felsőoktatásba jársz, szakod neve:

Az alábbi kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz.☺

1. Egy kép magadról, ami kifejezi a személyiséged:

2. Ez vagyok én – 5 szóval:

3. Találsz a polcon egy különleges könyvet. Amikor kinyitod, látod, hogy csak egyetlen egy
mondat van benne. Mi az az egy mondat?

4. Tegyük fel, hogy felkérnek, írj egy regényt, Te pedig elfogadod. Miről írnál
legszívesebben?

5. Kérlek, írj (maximum 1 gépelt oldalt) arról, mi a viszonyod a kortárs irodalomhoz
és/vagy az olvasáshoz, és miért szeretnél a MÉR tagja lenni!

Köszönjük a jelentkezésedet, reméljük, hamarosan találkozunk!

MÉR – Magvető és Radnóti

Csoportvezető: Durst Móni


