Fotó: Kodrucz Sándor

felhívás

„Szállj költemény, szólj költemény,
fotó: Kodrucz Sándor
mindenkihez külön-külön…”
József Attila

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Magyar Versmondók Egyesülete,
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár,
az Új Forrás folyóirat és
az Agora Nonproﬁt Kft. - A Vértes Agorája
meghirdeti a

„JÓZSEF ATTILA”
XIV. NEMZETI VERS-, ÉNEKELT VERS ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENYT

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG,
A SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA ÉS
A FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE
SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL.

A NEVEZÉS FELTÉTELEI:
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők jelentkezését várjuk, akik betöltötték
14. életévüket, és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
2. A jelentkezők öt verssel, megzenésített verssel vagy prózával nevezhetnek az alábbiak szerint:
 kettő JÓZSEF ATTILA vers vagy próza;
 egy vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból választva (A kategórián belül a versmondók ﬁgyelmébe ajánljuk a kortárs - ma élő - magyar írókat, költőket.);
 egy vers vagy próza a világirodalomból - műfordítás;
 egy vers vagy próza az Új Forrás folyóiratból:
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=16
Kérjük az énekelt vers kategóriában jelentkezőket, hogy valamennyi nevezett mű énekelt vers legyen.
A verseny rendezői örömmel fogadják az új megzenésített versek előadását!
3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.

A VERSENY MENETE:
A verseny – a járványhelyzettel kapcsolatos rendelkezések miatt – teljes egészében átkerül
az online térbe, az alábbiak szerint:
1. A nevezési lapot és két vers felvételét március 1-jéig kell feltölteni az alábbi tárhelyre:
https://bit.ly/3jd0r6Q, vagy elküldeni a zsoka@avertesagoraja.hu e-mail címre.
A fájl elnevezése: a versenyző neve és lakhelye, pl.: nagy_natasa_nagykanizsa
A kiválasztott versek: a nevezési lapon szereplő József Attila versek egyike és a nevezett versek
közül egy másik vers előadása. A felvételek lehetőleg teljes alakosan, semleges háttérrel, vágás
nélkül készüljenek.
Feltöltési, beküldési határidő: 2021. március 1.
2. A zsűri a beküldött felvételek alapján dönt, kiket jelöl a nemzeti döntő körébe.
Értesítés a döntőbe jutásról: 2021. március 25.
3. A döntőbe jutottaktól újabb egy vers felvételét kérjük a nevezett versekből választva.
Feltöltés határideje: 2021. április 4.
4. A döntő időpontja, amikor a zsűri – felvételről – megtekinti a döntőbe beküldött produkciókat és
dönt a helyezésekről: 2021. április 9.
5. Értesítés a helyezésekről és jutalmakról: 2021. április 10.

„Szállj költemény, szólj költemény,
mindenkihez külön-külön…”
József Attila

felhívás
JELENTKEZÉS

Nevezési lap a megadott címen kérhető, vagy letölthető a Magyar Versmondók Egyesülete
www.vers.hu és A Vértes Agorája www.avertesagoraja.hu honlapjáról.
A jelentkezési lapokat a felhívás megjelenése után folyamatosan fogadjuk,
de legkésőbb 2021.

március 1-jéig kérjük beküldeni

Bővebb információ:
Tóth Zsóka, tel.: 06-30/637-8660 | toth.zsoka@avertesagoraja.hu
A Magyar Versmondók Egyesülete részéről:
Kompos-Vincze Nikolett, 06-20/512-8004 | versmondoversenyek@gmail.com

Tatabánya – Budapest, 2021. február

A Rendezők

