2. ARANYPATAK VERS FESZTIVÁL

VERS SZÖVEGTÁRGY PÁLYÁZAT – Felhívás
A 2. Aranypatak Vers Fesztivál szervezői Vers Szövegtárgy Pályázatot hirdetnek
három kategóriában:
• általános iskolás diákok (14 éves korig) számára,
• középiskolás, gimnazista diákok számára,
• verskedvelő felnőttek (18 éves kortól) és szépkorúak számára.

MI AZ A SZÖVEGTÁRGY?
A vers szövegtárgy egy sajátos “műalkotás”. Olyan tárgy/alkotás, amit egy vers
ihletett. Elkészítése során felhasználhatsz bármilyen technikát (foltvarrás,
gyöngyfűzés, üvegfestés, süteménybe sütés, faragás, nemezelés, varrás, festés
stb.) és anyagot (papír, gyöngy, textil, fa, természetben található anyagok, újra
hasznosítható anyagok, üveg, fém stb.) vagy tárgyat. Fontos, hogy a szövegtárgy a
vers szövegével szoros kapcsolatban van, tehát rajta a vers egésze vagy részlete
olvasható legyen.

MIT KELL TENNEM?
Keress egy verset és készíts tárgyat!
A Vas megyében élő vagy alkotó kortárs költők bármelyik versét választhatod!
A vasi költők nevének felsorolását lásd a felhívás mellékletében!
Az évfordulós klasszikus költők bármelyik versét választhatod!
A klasszikus költők nevének felsorolását lásd a felhívás mellékletében!
A szervezők által választott versek közül is válogathatsz!
A szervezők által választott verseket lásd a felhívás mellékletében!
Alkotónként maximum 2 db verstárggyal lehet pályázni!

MEDDIG KÉSZÍTHETEM EL AZ ALKOTÁSOMAT?
2019. július 19. péntek

HOL ÉS HOGYAN ADHATOM BE AZ ALKOTÁSOMAT?
hétköznapokon 10.00-15.00 személyesen a Herényiek Házában
(Szombathely Béke tér 7.)
postai úton az alábbi címen:
Herényiek Háza (9700, Szombathely Béke tér 7.)
Az alkotáshoz csatolni kell:
• az ihletet adó vers szerzőjének nevét,
• az ihletet adó vers címét,
• a vers szövegtárgy készítőjének nevét,
• a vers szövegtárgy készítőjének életkorát,
• a vers szövegtárgy készítőjének elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím).

KI ÉRTÉKELI AZ ALKOTÁSOKAT?
Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A legjobb alkotók között élménycsomagok
kerülnek kiosztásra.

HOL ÉS MIKOR LESZ AZ EREDMÉNYHIRDETÉS?
Az eredményhirdetésre a 2. Aranypatak Vers Fesztiválon kerül sor.
Az alkotásokból kiállítás nyílik a 2. Aranypatak Vers Fesztiválon.
2019. augusztus 9. péntek 17.00, Bozsok

SZERVEZŐK:
H+ Média és Kulturális Egyesület, Rózsabors Műhely

KAPCSOLAT:
Rózsabors Műhely
Nagy Krisztina
+36-30-5858-322, rozsabors.zene@gmail.com
MÉDIA PARTNEREINK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK ÉS PÁLYÁZATI
TÁMOGATÓINK NÉVSORÁT LÁSD A 2. ARANYPATAK VERS FESZTIVÁL ONLINE
FELÜLETEIN!
Weboldal: www.aranypatakversfesztival.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/aranypatakversfesztival
Facebook esemény: www.facebook.com/events/363606390929214

