
 

 

15. KALEIDOSZKÓP NEMZETKÖZI VERSFESZTIVÁL 

Soproni Petőfi Színház, Liszt Ferenc Kulturális Központ – 2014. november 12-16. 
 

BŐVÍTETT FELHÍVÁS A VERSENYPROGRAMOKRA 
 

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

 

 
A Magyar Versmondók Egyesülete, 

az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület 
a Soproni Petőfi Színházzal együttműködésben meghirdeti 

 
a 15. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál versenykategóriáit. 

 
A Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti 
seregszemléje, ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A versenysorozaton hivatásos 
és nem hivatásos versmondók, színészek és előadóművészek, illetve társulataik, zenészek és 
filmesek, külön kategóriában versenyeznek produkcióikkal. A verseny közönség előtt zajlik. 
 

A 15. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál fő helyszínei: 
Soproni Petőfi Színház, Liszt Ferenc Kulturális Központ 

 
Időpontja: 2014. november 12-16. 

 
VERSENYKATEGÓRIÁK 

 
versszínház 

verszene és énekelt vers 
vers- és prózamondás 

versfilmek 
 

RÉSZLETESEN: 
 

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

versmondás 2. – Felnőtt Versmondó Szalon: 
Nevezhet minden 14. életévét betöltött versmondó két verssel vagy prózával, amelyek közül az 
egyik a Holokauszt témájával kapcsolatos alkotó vagy vers (alkotók például: Radnóti Miklós, 
Szép Ernő, Gergely Ágnes, Somlyó György, Kertész Imre, Konrád György, Mezei András, Vas 
István, Balla Zsófia, Székely Magda, Pilinszky János, Hárs György, Balla Zsófia, Déry Tibor, 
Zelk Zoltán stb.) a másik Ratkó József és a Hetek költőinek alkotása (a Hetek költői 
csoportosulás tagjai: Ratkó József, Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Serfőző Simon, 
Raffai Sarolta, Kalász László). Egy vers/próza időtartama nem haladhatja meg a 4 percet! 



 

 
 

versszínház: 
a Kaleidoszkóp 2014-ben két nagy vonulatra építve két fesztivált egyesít: 
- a Ratkó József Emlékfesztivált 
- és a Holokauszt Emlékfesztivált. 
 
A Ratkó József Emlékfesztiválon a 25 éve elhunyt Ratkó József, valamint a Hetek költői 
csoportosulás bármelyikének (Ratkó József, Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Serfőző 
Simon, Raffai Sarolta, Kalász László) verseit, prózáit, drámáját is feldolgozó, színházi igényű 
előadásokat várunk.  
 
A Holokauszt Emlékfesztiválra a magyar és a nemzetközi holokauszt kapcsán, annak 
témájára épülő, vagy bármely érintett költőtől/írótól származó mű/összeállítás színházi 
igényű feldolgozását várjuk. 
 
Példák a megvalósításra: 
- Verses nagyszínházi előadás: elbeszélő költemények, verses drámák stb. Legfeljebb 2 
felvonás, maximális játékidő: 70 perc.  
- Előadóest: Önálló- vagy társas (két- vagy többszereplős) pódiumi est, melynek műsorán 
többnyire versek vagy prózák szerepelnek. 1 felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
- Verses monodráma: egy vagy többszereplős, de egy szereplőre épülő (egy ember beszél) 
verses/lírai mű kamaraszínpadi feldolgozása. 1 felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
- Performance: egy vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra épülő, rendhagyó 
(nem a már ismert színpadi formákra épülő) előadás. 1 felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
- Mozgásszínházi előadás: költői művekre, versekre, prózára épülő koreográfia. 1 
felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
- Műhelyprodukció: nyári táborban, szemináriumban, műhelyben készült vers- vagy 
prózaprodukció. 1 felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
- Emlékest: versösszeállítás, drámajáték az aktuális témák valamelyike kapcsán. 
1 felvonás, maximális játékidő: 30 perc. 
 

verszene, énekelt vers: bármely (szabadon választott) énekelt vagy megzenésített 
vers, zenekari kísérettel vagy anélkül. Legalább 3 dal, de legfeljebb 20 perces koncert adható. 
 

versfilmek: amatőr és profi filmesek versenye: a költészet bármely tartalmi és formai 
jellegű audiovizuális megvalósítása, etűdszerű, rövid, 5-10 perces, vagy hosszabb 
lélegzetvételű, legfeljebb 40 perces alkotásokkal. Olyan kisjátékfilmek és dokumentarista 
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: 
 
A Kaleidoszkóp VersFesztivál versenyeire bárki nevezhet Magyarországról vagy külföldről, 
magyar és idegen nyelvű produkcióval is. Nevezni a hivatalos nevezési lapon lehet, amely a 
versfesztival.hu oldalról automatikusan beküldhető, vagy letölthető és e-mailen is 
továbbítható az alábbi e-mail címre: versenyzo@versfesztival.hu. Nevezés csak online 
lehetséges. A részletes feltételek a versfesztival.hu honlapon is megtalálhatók! 

 
Hivatásos és nem hivatásos előadók, zenekarok és társulatok 
jelentkezését is várjuk! 
Hivatásos művészek esetén kérjük ezt a jelentkezési lapon 
megjelölni! 
 

Nevezési határidő: 
versszínház és verszene: 2014. október 10. 
versmondás és versfilmek: 2014. október 31. 
 

Részletek: www.versfesztival.hu  
További információ: info.versfesztival@gmail.com  
Keresd a fesztivált a facebook-on is! 
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