2. ARANYPATAK VERS FESZTIVÁL

INTERNETES VERSVIDEÓ PÁLYÁZAT – Felhívás
A 2. Aranypatak Vers fesztivál szervezői Internetes Versvideó Pályázatot hirdetnek
két kategóriában az alábbi korosztályok számára:
• általános iskolás diákok (14 éves korig) számára,
• középiskolás, gimnazista diákok számára,
• verskedvelő felnőttek (18 éves kortól) és szépkorúak számára.

1. KATEGÓRIA: INTERNETES VERSMONDÓ PÁLYÁZAT
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
• a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása,
• a költészet és a versmondás népszerűsítése,
• a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által,
• a kulturális identitás erősítése.
HOGYAN NEVEZHETEK?
1. Rögzítsd videóra vers mondásodat a 21. század vizuális eszközeit alkalmazva,
telefonnal vagy kamerával.
2. Töltsd fel a versvideót a youtube videomegosztó portálra azzal a címmel, hogy
„2. Aranypatak Vers Fesztivál 2019 - versmondás".
3. A nevezési adatokat küldd el az alábbi e-mail címre és töltsd fel a videóhoz is:
aranypatak.vers.fesztival@gmail.com
Az alábbi nevezési adatokat várjuk:
• név,
• születési hely és idő,
• munkahely/iskola neve,
• lakcím,
• törvényes képviselő neve (kiskorú esetén),

•
•
•

telefon, mobil elérhetőség,
e-mail elérhetőség,
Beküldendő versvideó:
- vers címe
- vers szerzője
- youtube link

MILYEN VERSET KÜLDHETEK BE?
1 db vers, videóra rögzítve az évfordulós klasszikus költők verseiből vagy Vas
megyei költők verseiből. A szervezők által választott versekből is választhatsz!
(lásd: INTERNETES VERSVIDEÓ PÁLYÁZAT – Melléklet)
A pályázatra megfelelő esztétikai értéket képviselő alkotásokat várunk.
A nem értékelhető minőségű videófelvételek automatikusan a pályázatból való
kizárást vonják maguk után.
Kiskorú vagy gyámság alatt álló személyek esetén a törvényes képviselő hozzájáruló
nyilatkozatával együtt érvényes a jelentkezés.
Minden jelentkező hozzájárul az általa beküldött/feltöltött versvideók egészének
vagy részleteinek időben, médiatípusban és területileg korlátlan használatához.
MEDDIG KÉSZÍTHETEM KÉSZÍTHETEM EL A VERSVIDEÓT?
2019. július 19. péntek
KI ÉRTÉKELI AZ INTERNETES VERMONDÁST?
A felhívásra beérkező pályázatokból szakmai zsűri választja ki a legjobbakat. A
legjobb versmondók között élménycsomagok kerülnek kiosztásra és meghívást
kapnak a 2. Aranypatak Vers Fesztivál első napjának programjai közé.
HOL ÉS MIKOR LESZ AZ EREDMÉNYHIRDETÉS?
Az eredményhirdetésre a 2. Aranypatak
2019. augusztus 9. péntek 18.00, Bozsok
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2. KATEGÓRIA: „GONDOLD ÚJRA!”
INTERNETES VERSVIDEÓ PÁLYÁZAT
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A pályázat célja a vers olvasási kedv felkeltése és népszerűsítése. Cél hogy a pályázók
átfogalmazzák az évfordulós klasszikus költők és a vasi költők verseit, ezzel
megmutassák, hogy értik és átérzik a vers mondanivalóját, képesek vele azonosulni,
de ők máshogy közlik, más szavakkal adják át a választott vers lényegi
mondanivalóját. A vers átfogalmazását, a létrejött alkotást videóra kell rögzíteni.
Pályázni egyénileg és csoporttal is lehet.

A NEVEZÉS MENETE:
1. Rögzítsd videóra az átfogalmazott verset a 21. század vizuális eszközeit alkalmazva,
telefonnal vagy kamerával.
2. Töltsd fel a versvideót a youtube videomegosztó portálra azzal a címmel, hogy
„2. Aranypatak Vers Fesztivál 2019 - versvideo".
3. A nevezési adatokat küldd el az alábbi e-mail címre és töltsd fel a videóhoz is: :
aranypatak.vers.fesztival@gmail.com
Az alábbi nevezési adatokat várjuk:
• név,
• születési hely és idő,
• munkahely/iskola neve,
• lakcím,
• törvényes képviselő neve (kiskorú esetén),
• telefon, mobil elérhetőség,
• e-mail elérhetőség,
• Beküldendő versvideó:
- vers címe
- vers szerzője
- youtube link
MILYEN VERSEK FOGALMAZHATÓK ÁT?
1 db vers, videóra rögzítve az évfordulós klasszikus költők verseiből vagy Vas
megyei költők verseiből. A szervezők által választott versekből is választhatsz!
(lásd: INTERNETES VERSVIDEÓ PÁLYÁZAT - Melléklet)
A pályázatra megfelelő esztétikai értéket képviselő alkotásokat várunk.
A nem értékelhető minőségű videófelvételek automatikusan a pályázatból való
kizárást vonják maguk után.
Kiskorú vagy gyámság alatt álló személyek esetén a törvényes képviselő hozzájáruló
nyilatkozatával együtt érvényes a jelentkezés.
Minden jelentkező hozzájárul az általa beküldött/feltöltött versvideók egészének
vagy részleteinek időben, médiatípusban és területileg korlátlan használatához.
MEDDIG KÉSZÍTHETŐ EL A VERSVIDEÓ?
2019. július 19. péntek
KI ÉRTÉKELI A VERSVIDEÓKAT?
A felhívásra beérkező pályázatokból szakmai zsűri választja ki a legjobbakat.
A legjobb versvideó készítői között élménycsomagok kerülnek kiosztásra. A legjobb
alkotók filmjei levetítésre kerülnek a 2. Aranypatak Vers Fesztivál első napján.
HOL ÉS MIKOR LESZ AZ EREDMÉNYHIRDETÉS?
Az eredményhirdetésre a 2. Aranypatak Vers Fesztiválon kerül sor.
2019. augusztus 9. péntek 18.00, 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 AZ ARANYPATAK VERS FESZTIVÁL ONLINE
FELÜLETEIN!
Weboldal: www.aranypatakversfesztival.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/aranypatakversfesztival
Facebook esemény: www.facebook.com/events/363606390929214

