„Az én karmesterem”
Pályázati felhívás az általános iskolák felsőtagozatos-diákjainak, valamint középiskolásoknak

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 2017-es esztendejének legfontosabb eseménye az ősz folyamán
megrendezésre kerülő Maestro Solti György Nemzetközi Karmesterverseny.
Ehhez a nagy nemzetközi eseményhez kapcsolódva pályázatot hirdetünk általános iskolák felsőtagozatosdiákjai, valamint középiskolások számára.
A pályázat témája: egy szabadon választott karmester életútjának feldolgozása, bemutatása. A választott
személyre vonatkozóan nem szabunk meg sem nemzetiséget, sem tevékenységének időszakát.
A pályázat formája: készülhet videó, képzőművészeti alkotás, mini könyv, PPT-bemutató – az újszerűséget, a
kreativitást, a szárnyaló fantáziát fogja a zsűri díjazni.
2017. október 20. és december 8. között a diákok a Filharmónia Magyarország honlapján ( www.filharmonia.hu )
folyamatosan kérdéseket is kapnak a zajló karmesterversennyel kapcsolatban – a részvételnek feltétele a
válaszadás. A válaszokat minden fordulót követő csütörtök délig kell eljuttatni a honlapon megadott e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 25.
Az elkészült anyagok beadásának határideje: 2017. november 20.
A versenyben maximum 4 fős csapatok (plusz egy felkészítő tanár) indulhatnak.
A pályázatokat kérjük a Filharmónia Magyarország 1094 Budapest, Páva utca 10–12. címre postázni, vagy
személyesen átadni.
(További információ: Horváth Andrea – 70 / 371 1700 – andrea.horvath@filharmonia.hu )
A zsűri tagjai:
DÓKA Péter, a Móra Music Kiadó vezetője,
SZILÁGYI Lajos, a Filharmónia Magyarország országos programmenedzsere,
BALÁSY Szabolcs, a pécsi Babits Mihály Gyakorló Gimnázium tanára.
A pályázat fővédnöke a Móra Kiadó Móra Music csoportja, támogatója a HP Magyarország.
Díjak:
• Ajándék könyvutalványok a MÓRA Kiadó felajánlásában:
1. helyezett: 40.000 Ft értékű könyvutalvány és 4 + 1 db színházjegy A Pál utcai fiúk c. előadásra a Vígszínházba,
valamint 4 db A Pál utcai fiúk c. kottakönyv.
2. helyezett: 40.000 Ft értékű könyvutalvány és 4 + 1 db A Pál utcai fiúk c. kottakönyv.
3. helyezett: 35.000 Ft értékű könyvutalvány és 4 +1 db A Pál fiúk utcai c. kottakönyv.
• Ajándékcsomag a HP Magyarország felajánlásában (hátizsákok, tornazsákok, egér, egéralátét, póló, toll)
• A Filharmónia Magyarország felajánlásában:
5 db cseppálló logózott Bluetooth-hangszóró gumiborítású házzal, tapadókoronggal, telefonkihangosító
funkcióval, beépített újratölthető akkumulátorral és USB töltőkábellel 6 választható színben.
• Összesen 10 db bérlet a budapesti Mesélő muzsika vagy A zene titkai című családi koncertsorozatra VAGY
összesen 20 darab jegy a pécsi Desszert családi bérletsorozat 2 db választható koncertjére.

•

Különdíj: egy darab tablet

JELENTKEZÉSI LAP

Az iskola neve:…………………………………………………………………………………………………
Az iskola címe:…………………………………………………………………………………………………
A csapattagok nevei:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Felkészítő tanár:……………………………………………………………………………………………..
A csapat e-mail címe (egy / csapat)…………………………………………………………….
Milyen formában tervezik beadni a pályázatot?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt:

…………………………………………..
Felkészítő tanár aláírása

KÉRJÜK 2017. SZEPTEMBER 25-IG VISSZAKÜLDENI AZ
andrea.horvath@filharmonia.hu E-MAIL CÍMRE!
A díjkiosztó ünnepségre 2017. december 16-án kerül sor Pécsett, a Kodály Központban, a
karmesterversenyt megelőzően egy fogadás keretében.

KÍVÁNUNK JÓ MUNKÁT, HASZNOS IDŐTÖLTÉST!

