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Útmutató a jelentkezéshez
NÉPZENE
Népdal, népi hangszer műfajban három kategóriában várjuk a nevezéseket: szóló, kisegyüttes (2-4 fő),
énekegyüttes (5-8 fő).
Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nem zeneművészeti szakgimnázium tanulói.
Az előadás időtartama 3-5 perc.

KLASSZIKUS ZENE
Szóló, duó, trió, kvartett, kvintett formációban várjuk a jelentkezőket.
Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nem zeneművészeti szakgimnázium tanulói.
A kamaracsoportok létszáma 2-5 fő lehet.
Nevezni szabadon választott mű vagy művek (tétel) kifejező előadásával lehet.
Az előadás időtartama legalább 3 perc, legfeljebb 5 perc lehet.
Hangszeres kíséretről minden jelentkező maga gondoskodik. (A helyszínen elektromos zongorát tudunk
biztosítani.)

KÖNNYŰZENE
Várjuk szólisták és együttesek jelentkezését, saját vagy ismert (és újragondolt) dalokkal.
Kizárólag élőzenét játszó produkciókat várunk. Bármilyen stílusú előadó jelentkezhet (pop, rock, jazz,
hiphop, blues, swing, funky, ska, R&B, metal, punk stb.).
A bemutatkozásra legfeljebb 5 perc áll rendelkezésre.
A hangosítás megoldható a szervező intézmény technikai eszközeivel, az egyéni kivételes igények
egyeztetést igényelnek, melyeket kérünk a jelentkezési lapon feltüntetni.

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
Vers- és prózamondás kategóriában két művet kérünk a nevezőktől, melyek közül az egyik szerzője
általunk meghatározott, a másik szerző és mű szabadon választott.
Kötelezően választandó szerző: Tandori Dezső.
Az előadás időtartama legfeljebb 5 perc lehet.

VERS- ÉS PRÓZAÍRÁS
Versírás műfajban legalább három saját vers, prózaírás műfajában legalább egy saját próza beküldését várjuk. Tematikus vagy műfaji megkötést nem teszünk.
A kéziratok maximális terjedelme 10 oldal lehet.
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KÉPZŐMŰVÉSZET
Festészet, grafika, animáció, szobrászat, tárgyalkotás műfajokban várjuk alkotók jelentkezését.
Az alkotások elkészítéséhez tematikai megkötésünk nincs, önálló művészeti alkotásokat várunk.
(Ismert vagy kevésbé ismert mű másolatát, feldolgozását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amenynyiben az alkotás egy olyan parafrázis, ahol a formai hasonlóságokon túl a mű új, egyedi jelentést kap.)
A műalkotás készülhet klasszikus technikával (pl. egyedi rajz, sokszorosító grafika, festmény, szobor,
iparművészeti tárgy), de a kortárs művészet eljárásaival is (pl. installáció, elektrografika).
A versenybe legfeljebb két alkotással lehet nevezni.
A műveket minden esetben kiállításra kész állapotban kérjük beadni (a térbeli alkotásokat biztonságosan rögzítve; a grafikákat, festményeket paszpartuzva).
Grafika, festmény esetében a maximális oldalhosszúság 50 cm lehet.
A műveket egyértelműen, azonosítható módon kell megjelölni a beadott alkotáson. A kiállításon való
megjelenítéshez kérjük az adatok feltüntetését az előoldalon is (alkotó neve, mű címe).

FOTÓ
Nevezni saját készítésű fotóval lehet, amely felett a beküldő teljes szerzői és használati joggal
rendelkezik, és amelynek jellege nem sért sem jogi rendelkezéseket, sem személyiségi jogokat.
Az alkotások elkészítéséhez technikai és tematikai megkötésünk nincs. A fotók készülhetnek analóg és
digitális technikával egyaránt, fekete-fehér vagy színes formában, szabad témaválasztással. Digitális
utómunka alkalmazható.
A versenybe legfeljebb két képpel lehet nevezni.
A műveket minden esetben kiállításra kész állapotban kell beadni, szükség esetén paszpartuzva.
A műveket egyértelműen, azonosítható módon kell megjelölni a beadott alkotáson. A kiállításon való
megjelenítéshez kérjük az adatok feltüntetését az előoldalon is (alkotó neve, mű címe).

FILM
Várjuk a filmeket egyénektől és fiatalok közösségétől egyaránt.
A filmek témaválasztása, műfaja szabad (kisjátékfilm, dokumentumfilm, természetfilm, animáció stb.).
A filmek bármilyen eszközzel elkészíthetők és szerkeszthetők, a professzionális kameráktól a
mobiltelefonok kameráin át valamennyi digitális eszköz használható.
A filmek hossza legfeljebb 15 perc lehet.
Az alkotásokat mp4 formátumban, 1920x1080 felbontásban, 16:9 képarányban a
generaciokhazamuvkozpont@gmail.com e-mail címre kérjük benyújtani.

EGYÉB ELŐADÓMŰVÉSZET
Stand up-os vagy? Slampoetrys? Parodista? Bűvész? Illuzionista? Zsonglőr? Vagy megzenésíted saját vagy
mások verseit? ... A mi fantáziánk lehet véges, de a tied biztosan nem...
Várjuk a fenti kategóriákba be nem sorolható egyéni előadókat, párosokat, csoportokat (legfeljebb
5 fő) – kivéve a táncos produkciókat.
A bemutatkozásra legfeljebb 5 perc áll rendelkezésre.
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