
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Versmondók Egyesülete, 
az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesülettel 

és a Váci Dunakanyar Színházzal együttműködve  
a Kaleidoszkóp VersFesztivál keretében meghirdeti 

 
A SZONETT DICSÉRETE 
 
című versenyt és találkozót versmondók, valamint verséneklők részére – 
tisztelegve és emlékezve a 400 éve elhunyt zseniális drámaíróra és költőre,  
William Shakespeare-re.  

 
A szonett műfaji kerete a szokásostól eltérő szövegmondást és éneklést igényel, s mivel a klasszikus 
szonett relatíve rövid, ezért az előadóművészi és zenei eszközöket is eltérő módon és intenzitással 
kell alkalmazni. A szonett eredeti jelentése „dalocska”, és lantkísérettel vagy énekelve adták elő.  A 
szonett a kifejezetten epigrammatikus lélegzetű műfajokat (disztichon, haiku, négysoros, limerick) 
leszámítva a legrövidebb versfajta, melyben egy gondolat a képletsűrűségen túllépve is kifejthető.  
Mindezek ismeretében hirdetjük meg a szonettmondó és -éneklő találkozót és versenyt, amelynek 
nem a versengés az alapvető célja, hanem a műfaj és a magyar műfordítás-irodalom népszerűsítése. 
 

Nevezési feltételek: 
 

Kötelező Shakespeare valamelyik szonettjének megszólaltatása. 
Szabadon választott a magyar és a világirodalom (műfordítás)  

bármely szonett műfajában született alkotása. 
 

A versengést két kategóriában és két feldolgozási formában hirdetjük meg. 
 

Versmondóknak: 
Ifjúsági: 12–18 éves korcsoportban  

Felnőtt: 19. évtől 
 

Verséneklőknek életkori kategória megjelölése nélkül 
 

Helyszín: a Váci Dunakanyar Színház 
Időpont: 2016. november 24–26. között (a későbbiekben megjelölt napon) 

Jelentkezési határidő: 2016. november 15. 
 
DISPUTA  
A verseny, illetve a találkozó részeként disputát tartunk a szonett műfaj rejtelmeiről és 
elmondásának szabályszerűségeiről, melyre avatott irodalomtörténészeket és előadóművészeket 
kérünk fel. 
 
A verseny nyitott a Kárpát-medencében és azon túl élő valamennyi magyar nyelvű versmondó 
számára. 
 
Díjazás: A zsűri javallata alapján a legjobb versmondók díjazásban részesülnek, illetve meghívást 
kapnak a Kaleidoszkóp VersFesztivál Gálaműsorába. 
 
A felhívás és a nevezési lap a vers.hu honlapon a Versenyek menüpontban is megtalálható és 
letölthető! 



 
Nevezési díj: 

2000 Ft/fő, a Magyar Versmondók Egyesülete tagjainak 1500 Ft/fő 
 

A nevezési díjat az alábbi bankszámla számra kérjük befizetni: 
Magyar Versmondók Egyesülete 11708001-20366591-00000000. 

(A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a versenyző nevét.) 
 

Külföldről érkező utalásokhoz szükséges kiegészítő adatok: 
Magyar Versmondók Egyesülete 

OTP Bank Nyrt. Budapesti régió - 1085 Budapest, József krt. 33. 
IBAN: HU41 1170 8001 2036 6591 0000 0000 

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB 
 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 


