20. JUBILEUMI
KALEIDOSZKÓP VERSFESZTIVÁL
„Vers, ahogy még nem ismered…”
Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje

FELHÍVÁS A VERSENYPROGRAMRA
A Magyar Versmondók Egyesülete
és a kaposvári Csiky Gergely Színház
az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesülettel
együttműködve meghirdeti
a 20., jubileumi Kaleidoszkóp VersFesztivál versenykategóriáit.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje,
ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A versenysorozaton színészek, előadóművészek
és társulatok, valamint filmes alkotók és versmondók versenyeznek produkcióikkal. A
versenyprogram közönség előtt zajlik.
Időpont: 2021. november 3–7.
Helyszín: Csiky Gergely Színház, Kaposvár
Fővédnök: Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára
Társadalmi védnök: Szita Károly, Kaposvár polgármestere
Házigazda: Fülöp Péter színházigazgató, Csiky Gergely Színház – Kaposvár
Fesztiváligazgató: Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke
Szakmai vezető: Olt Tamás, a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója
A Kaleidoszkóp díj mellett a fődíj:
versmondás kategóriában,
nem hivatásos előadóknál – junior kategóriában 30.000 Ft,
ifjúsági és felnőtt kategóriában 50.000 Ft;
hivatásos előadók esetében 100.000 Ft.
Versfilm kategóriában 100.000 Ft,
versszínházi előadásoknál egyéni vagy társas előadás esetén 200.000 Ft,
társulat esetén 1.000.000 Ft!
A zsűri dönthet a helyezések és a díjak megosztásáról, illetve a pénzjutalmak egy részének
tárgyjutalomként történő kiadásáról.

VERSENYKATEGÓRIÁK
versmondás
versszínház
verszene
versfilmek
Nem hivatásos versmondás 1. – Junior Versmondó Szalon
Nevezhet minden 10 és 14 év közötti versmondó két szabadon választott verssel vagy prózával,
amelyek közül az egyik klasszikus, a másik kortárs szerző alkotása. Egy vers/próza időtartama
nem haladhatja meg a 4 percet!
Kortárs szerzőnek tekintjük az élő és a 15 éven belül elhunyt szerzőket, akiknek saját kötete
jelent meg, és az irodalomtörténet számára ismert alkotók.

Nem hivatásos versmondás 2. – Ifjúsági és felnőtt Versmondó Szalon
Nevezhet minden 14. életévét betöltött versmondó két verssel vagy prózával:
• Az egyik a rendszerváltoztatás irodalmához kapcsolódó közéleti költészet egy darabja
• A másik Pilinszky János születésének századik évfordulója apropóján Pilinszky egy
verse
Egy vers/próza időtartama nem haladhatja meg a 4 percet! A zsűri külön értékeli az ifjúsági
(14-25 év) és a felnőtt (25 év felett) korcsoportot. Hivatásos színész és előadóművész ebben a
kategóriában nem versenyezhet.

Versmondás – Művész Versmondó Szalon
Nevezhet minden színész és előadóművész két verssel:
• egy klasszikus költő verse
• egy élő költő alkotása

Versszínház
Csak hivatásos előadók (színészek, előadóművészek) és társulatok (kőszínházak,
alternatív/független színházak, vándortársulatok) jelentkezhetnek, az alábbi
kategóriákban:
•

Verses nagyszínházi előadás: elbeszélő költemények, verses drámák, verset vagy
balladát feldolgozó színházi előadások. Legfeljebb 2 felvonás.

•

Előadóest: Önálló vagy társas pódiumi est, melynek műsorán többnyire vers vagy próza
szerepel

•

Verses monodráma: egy- vagy többszereplős, de egy szereplőre épülő (egy beszélő)
verses/lírai mű kamaraszínpadi feldolgozása

•

Performansz: egy- vagy többszereplős, többnyire versre és prózára épülő, rendhagyó
(nem a már ismert színpadi formákra épülő) előadás. 1 felvonás, maximális játékidő: 60
perc

•

Mozgásszínházi előadás: költői művekre, versekre, prózára épülő koreográfia

•

Emlékest vagy jubileumi előadás: versösszeállítás, drámajáték a kerek évfordulós
költők és írók életműve kapcsán. 1 felvonás, maximális játékidő: 60 perc

Verszene, énekelt vers:
Bármely (szabadon választott) énekelt vagy megzenésített vers, zenekari kísérettel vagy
anélkül. Legalább 3 dal, de legfeljebb 40 perces koncert adható.

Versfilmek
Professzionális és nem hivatásos filmesek versenye: a költészet bármely tartalmi és formai
jellegű audiovizuális megvalósítása etűdszerű, rövid, 5-10 perces, vagy hosszabb
lélegzetvételű, de legfeljebb 40 perces alkotásokkal. Olyan kisjátékfilmek, hangulati klipek és
etűdök, valamint dokumentarista, illetve animációs 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
Nevezni csak online lehet, a hivatalos nevezési lapon, amely a www.versfesztival.hu oldalról
automatikusan beküldhető. A nevezés a jelentkezési lapon megjelölt versvideó linkjével
történik, amit előzsűri néz meg és értékel. Az előadásokat, versmondást, koncertet is rögzíteni
szükséges tehát, és az online (YouTube, Drive stb.) linket a nevezési lapon a szükséges helyre
bemásolni, akárcsak a versfilmek esetében. Minden kategóriában a legjobb versenyzők jutnak
be a versfesztivál élő döntőjébe, a Csiky Gergely Színházba.

Kötelező melléklet a nevezéshez kategóriánként:
– versmondás: 18 év alatti vagy gyámság alatt álló jelentkező esetében törvényes
képviselő nyilatkozata
– versszínház: hozzájárulási nyilatkozat, rider
– verszene: hozzájárulási nyilatkozat, rider
– versfilmek: hozzájárulási nyilatkozat
A jelentkezési lapon, valamint a riderben megjelölt technikai igényeket és kellékeket
alapszinten biztosítjuk, az extra igényeket a fellépők maguk biztosítják. Kérjük, ennek
figyelembevételével jelentkezzenek!
Nevezési díjat abban az esetben kell fizetni, ha a produkciót/előadót/alkotást az előzsűri
beválogatja a versfesztivál versenyprogramjába. A jelentkezéssel ezt a tényt a jelentkező
elfogadja.
A beválogatott produkciók nevezési díjai:
Versmondásnál 4.000 Ft/fő
Versfilmes alkotóknál 4.000 Ft/film
Verszenei koncerteknél 10.000 Ft/együttes vagy előadó
Versszínházi előadások esetében 30.000 Ft/produkció.
A nevezési díj tartalmazza a fellépés/bemutató napján a szállást és az étkezést (csoportok,
társulatok esetén legfeljebb 5 főig, a többi önköltséges). A nevezés nem garantálja a
versenyprogramba kerülést. Az utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az
előadó/alkotó/társulat/zenekar nevét. Számlaszám:
Magyar Versmondók Egyesülete
MagnetBank 16200106-11646259
Külföldről érkező utalásokhoz szükséges adatok:
Magyar Versmondók Egyesülete
SWIFT – BIC: HBWEHUHB
MAGNET Bank Központi fiók (1062 Budapest, Andrássy út 98.)
IBAN: HU17162001061164766900000000
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
Versszínház, verszene: 2021. július 31. (döntés és kiértesítés: 30 napon belül)
Versmondás és versfilmek: 2021. szeptember 30. (döntés és kiértesítés: 15 napon belül)
További információ:
www.facebook.com/versfesztival
www.versfesztival.hu
info@versfesztival.hu

