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az ausztriai testvérszervezet, az oethg már évek óta nagy hangsúlyt helyez a színházi műszaki 
szakemberek képzésre, továbbképzésére. ehhez a szervezet által kidolgozott , az egyes színházi 
munkakörök betöltéséhez szükséges kritériumrendszer biztosítja az alapot. az egyes munkaköri 
pozíciók csak megfelelő szakképesítéssel tölthetők be.

Nincs akadálya, hogy németül tudó magyar szakemberek is részt vegyenek ezeken a képzése-
ken. ezért alább felsoroljuk a 2015. első félévben induló oktatásokat:

2015. március 19–20. Pirotechnikai gyakorlat mint a színpadtechnikai tanfolyam előfeltétele. 
színpad- vagy színházi előadásokon szerzett  pirotechnikai gyakorlat igazolása.

2015. március 23. előkészítés a rendezvénytechnikai szakképzés vizsgáira. (munka mellett  
szerezhető iskolai végzett ség.) a szakmai kompetencia gazdasági előnyt jelent:

– a résztvevők a képzés félideje után szakemberként állnak a cégek rendelkezésére.
– az oktatási idő 25%-a a hasonló szakmunkásképzőkének.
– a Bécsben tartózkodás iskolai költségei 75%-kal csökkennek.

2015. április 7–10. Színpadi pirotechnikai tanfolyam – t2.
szakismeretek megszerzése a t2 és s2 kategóriájú pirotechnikai termékek használatához.

2015. április 15. Színpadi szakismeretek (akkreditált oktatás).
színpadmester- vagy fővilágosító-képzés az osztrák szövetségi és tartományi színházak kollek-

tív szerződése szerint. megalapozott  általános és szakmai képzés a színpadi „fK-v” szabályzat 
szerint, ami vezetői feladatok ellátására jogosít.
2015. május 11. Jogbiztonság, munkabiztonság.

Biztonság a rendezvényeknél és produkcióknál, valamint rendezvény- és produkciós helyszíne-
ken. a legfrissebb törvényi előírások betartása a gyakorlatban.
2015. május 27. Színházi festékek.

a legújabb műszaki lehetőségek és alkalmazási területek (nem csak színházakban). elmélet és 
gyakorlat, textil-, pvc-, üvegfestékek, festékek vetítéshez, öntött  gyanták és plasztikus anyagok. 
felhasználási javaslatok a legújabb technikai lehetőségek szerint. 
2015. június 1–2. coolux médiaszerver.

szakinformációk workshoppal, alkalmazási alapok, eszközismeret, rendszerfelépítés, a legújabb 
pandora-box bemutatója az aktuális szoft verrel és kiegészítő szoft vermodulokkal.
2015. június 3. vetítőfelületek és eff ektanyagok.

projekciós felületek kiválasztása, alapok és felépítés, prezentációs és projekciós felületek a szín-
házban, rendezvényhelyszínen, konferenciateremben és tv-alkalmazások. optimális megoldások 
és megoldási opciók. 
2015. június 9. rigingtechnika a rendezvényeken.

gyakorlati és elméleti oktatás. a truss-szerkezetek rizikóminimalizált tervezése. a szerkezetépí-
tés gyakorlata-szervezése, a vonatkozó szabványelőírások betartása, a veszélyhelyzetek felisme-
rése.

további információk: akademie der österreichischen theatertechnischen gmbh. 1170 Wien, 
taubergasse 60. tel.: +43 1 4853579 mobil: +43 (0)664 51 70 211, htt p://www.akademie-oethg.at, 
e-mail: ausbildung@akademie-oethg.at 
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A Madách Színház gyakorlattal rendelkezô fi atal gépész- vagy villamosmérnök
munkatársat keres színházi mérnök munkakörbe.

A szakmai önéletrajz az szj@madachszinhaz.hu e-mail cimre kérjük küldeni.
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