
Koncept:
Vi ønsker manuskripter, som er inspireret af temaet DET GODE for festivalen, Svendborg Dage med Brecht 
2018. Temaet er udsprunget fra Bertolt Brechts stykke ”Det gode menneske fra Sezuan”. De indsendte 
manuskripter kan forholde sig frit til oplægget.

Der er ingen aldersbegrænsning for at deltage. Oplægget skal være originalt og må ikke tidligere være blevet 
opført professionelt. Rettighederne til stykket bliver hos forfatteren, og der er mulighed for, at stykket vil 
blive iscenesat professionelt af Odense Teater og BaggårdTeatret.

Format:
Sprog: Dansk eller engelsk.
Derudover skal der medsendes:
1.Titelblad med navn, adresse, E-mail og telefonnummer.
2.Et resume af stykket med titel og rolleliste (uden forfatternavn) max. 5 sider.
3.Dialog max. 20 sider.
Stykke sendes i pdf format til anneline@baggaardteatret.dk senest 15. januar 2018, kl 23:59.

Tidsplan: 
Udskrivning af konkurrence: 13. nov. 2017
Aflevering af manus: 15. jan. 2018
Første gennemlæsning (BGT): 15. - 21. jan. 2018
Anden gennemlæsning: 22. jan. – 7. feb. 2018
Juryen udvælger: 8. feb. 2018
Offentliggørelsen af inviterede: 9. feb. 2018
Pitch-aften: 19. feb. kl. 20 på BaggårdTeatret – indleder Brechtfestivalen
Vinderen af konkurrencen afsløres: Lørdag d. 24. feb. 2018 under Berliner Cabareten på BaggårdTeatret

BrechtDramaAward18
- The Pitch
Svendborg internationale dramatikerkonkurrence

BaggårdTeatret, Odense Teater og Svendborg Dage med Brecht søger efter ny 

teaterdramatik under temaet ”Det gode”.

BrechtDramaAward18 gives efter en pitch-konkurrence, hvor deltagere 

afleverer en beskrivelse på max. 5 sider samt max. 20 siders dialog. Ud fra 

de indsendte forslag vælges max. 8 deltagere, som inviteres til Svendborg 

d. 19. februar for at fremlægge deres idé på BaggårdTeatret. 

Præmien er et arbejdslegat på 25.000,- kr. samt mulighed for at få sparring 

under skrivningen af teaterstykket ved BaggårdTeatret. Arbejdslegatet er 

doneret af SEAF - Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og BaggårdTeatret.

Jury: Simon Boberg, Julie May Jakobsen, Mads Thygesen, Janicke Branth, 

Jens August Wille og Jakob Bjerregaard Engmann. 

Deadline for indsendelse af manuskripter er d. 15. januar 2018.

Vinderen udvælges under festivalen, hvor de udvalgte deltagere får 

mulighed for at komme til festivalen og pitche deres idé d. 19. februar 

foran juryen og med et publikum. Vinderen afsløres d. 24. februar.

Kontaktperson:
Anneline Köhler Juul|anneline@baggaardteatret.dk


