„Vers, ahogy még nem ismered…”
Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje

A Magyar Versmondók Egyesülete
az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesülettel
és a Váci Dunakanyar Színházzal együttműködésében meghirdeti
a 19. Kaleidoszkóp VersFesztivál versenykategóriáit.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje,
ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A versenysorozaton hivatásos és nem hivatásos
színészek, előadóművészek és társulatok, valamint filmes alkotók és alkotócsoportok külön
kategóriában versenyeznek produkcióikkal. A versenyprogram közönség előtt zajlik.
Időpont: 2019. október 16-20.
Helyszín: Váci Dunakanyar Színház
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 58.

Nem hivatásos előadók esetében versmondás és versfilm kategóriában
100.000 Ft a fődíj!
A zsűri dönthet a helyezések és a díjak megosztásáról.

VERSENYKATEGÓRIÁK:
vers- és prózamondás
versfilmek

Versmondás 1. – Junior Versmondó Szalon
Nevezhet minden 10 és 14 év közötti versmondó két szabadon választott verssel vagy prózával,
amelyek közül az egyik klasszikus, a másik kortárs szerző alkotása. Egy vers/próza időtartama
nem haladhatja meg a 4 percet!
Kortárs szerzőnek tekintjük az élő és a néhány éven belül elhunyt szerzőket, akiknek saját
kötete jelent meg és az irodalomtörténet számára ismert alkotók.
(Ajánlás: www.versfesztival.hu)

Versmondás 2. – Ifjúsági és felnőtt Versmondó Szalon
Nevezhet minden 14. életévét betöltött versmondó két verssel vagy prózával:
 Az egyik a rendszerváltoztatás irodalmához kapcsolódó közéleti költészet egy darabja
 A másik Ady Endre halálának századik évfordulója apropóján Ady és a Nyugat első
nemzedéke, illetve Weöres Sándor halálának 30. évfordulója kapcsán Weöres és a
Nyugat harmadik nemzedéke valamely költőjének verse
Egy vers/próza időtartama nem haladhatja meg a 4 percet! A zsűri külön értékeli az ifjúsági
(14-25 év) és a felnőtt (25 év felett) korcsoportot. Hivatásos színész és előadóművész ebben a
kategóriában nem versenyezhet.
A rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó közéleti versekről:
A rendszerváltoztatás harmincéves jubileuma kapcsán, annak emlékévében az Ifjúsági és
felnőtt Versmondó Szalon egyik fő fókusza a 89-es időszak, a rendszerváltoztatásról szóló,
illetve ahhoz kapcsolódó közéleti költészet.
Az 1989-es időszakhoz témájában, hangulatában kapcsolódó, a rendszerváltoztatást
közvetlenül megelőző, vagy az átmenet időszakában írt közéleti témájú versek, valamint a
rendszerváltoztatáskor eszmélő új költőnemzedék később írt kapcsolódó versei választhatók,
melyek témái a közép-európai nemzeti közösségek, a történelmi lehetőségek, a szabadság, a
demokrácia és a diktatúra, a társadalmi közeg és hangulat, valamint a függetlenség. A
rendszerváltoztatás sokrétű irodalmából, több vonulatból érdemes választani a versmondóknak.
Ady Endre, Weöres Sándor és a Nyugat első és harmadik költő nemzedékének lírája:
Ady Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a hazai politikai újságírás
egyik legnagyobb alakja. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére
kiterjednek. Halálának centenáriumában rá, és a harminc éve elhunyt Weöres Sándorra, illetve
a Nyugat első és harmadik nemzedékének lírájára emlékezve az alábbi költőktől lehet szabadon
verset választani:
Ady Endre, Kaffka Margit, Csáth Géza, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes,
Balázs Béla, Szép Ernő, Babits Mihály, Tóth Árpád, valamint Weöres Sándor, Jékely Zoltán,
Vas István, Radnóti Miklós.

Versfilmek
Amatőr és profi filmesek versenye: a költészet bármely tartalmi és formai jellegű audiovizuális
megvalósítása etűdszerű, rövid 5-10 perces, vagy hosszabb lélegzetvételű, de legfeljebb 40
perces alkotásokkal. Olyan kisjátékfilmek, hangulati klipek és etűdök, valamint
dokumentarista, illetve animációs alkotások készítésére és bemutatására hívjuk a független
filmes alkotókat, alkotóközösségeket, amelyek bármely költő vagy író szellemi örökségét
vállalva, az adott szerző munkásságának jegyében készülnek, vagy különböző (egy vagy több)
költészeti alkotást dolgoznak fel filmes formában.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Nevezni csak online lehet, a hivatalos nevezési lapon, amely a www.versfesztival.hu oldalról
automatikusan beküldhető vagy letölthető és e-mailen is továbbítható a
versenyzo@versfesztival.hu címre. A nevezések a versmondás esetében automatikus versenybe
kerülést jelentenek, a többi kategóriánál azonban előzsűrizés zajlik, és a zsűri dönt a
versenyprogramról.
Kötelező melléklet a nevezéshez kategóriánként:
- versmondás: nincs
- versfilmek: hozzájárulási nyilatkozat, link, amelyen a nevezni kívánt film
megtekinthető
A jelentkezési lapon, valamint a riderben megjelölt technikai igényeket és kellékeket
alapszinten biztosítjuk, az extra igényeket a fellépők maguk biztosítják. Kérjük, ennek
figyelembevételével jelentkezzenek!
Nevezési díj a nem hivatásos jelentkezőknél:
Versmondásnál 5000 Ft/fő, versfilmeknél 5000 Ft/alkotás.
A nevezési díj tartalmazza a fellépés/bemutató napján a szállást és az étkezést.
Egy adott személy vagy társulat több kategóriában is nevezhet, a nevezési díjat azonban
versmondás esetén fejenként, filmek esetén produkciónként kell befizetni. Mindkét
kategóriában történő jelentkezésénél külön-külön.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az előadó/alkotó nevét.
Magyar Versmondók Egyesülete
OTP Bank 11708001-20366591-00000000
Külföldről érkező utalásokhoz szükséges adatok:
Számlavezető fiók neve, címe:
OTP Bank Nyrt. Budapesti régió
1085 Budapest, József krt. 33.
SWIFT KOD: OTPVHUHB
IBAN: HU12117080012036659100000000
Amennyiben az előzsűrizés eredményeképp a produkciót nem fogadja be a
fesztiváligazgatóság, a nevezési díj visszautalásra kerül. Visszalépés esetén azonban nincs
lehetőség a nevezési díj visszaigénylésére. (Kísérők, érdeklődők szállására és étkezésére
önköltségi áron van lehetőség.)

Nevezési határidő:
2019. szeptember 30.
További információ:
www.facebook.com/versfesztival
www.versfesztival.hu
info.versfesztival@gmail.com

