Költőállomás: pályázat és minifesztivál
2015. március 5.
"Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb.”
(József Attila: Kész a leltár)
A Magvető Kiadó dalnokversenyt hirdet középiskolások számára a költészet napja alkalmából, három
kategóriában.
I. kategória: Paródia
Klasszikus vagy kortárs magyar költő művének paródiája, maximum 1 oldal terjedelemben. A
parodizált költő személyét nem kötjük meg, de javasoljuk a pályázóknak, hogy olyan költőt
válasszanak, aki szélesebb körben ismert.
II. kategória: Kötött versforma megadott hívószavakra
A hívószavak: árultam, forgót, kenyeret, könnyebb, könyvet, mikor, újságot, verset, volt
A szavak mindegyikének szerepelnie kell a műben, a maximum terjedelem 1 oldal.
III. kategória: Szabadvers Repülő szőnyeg címmel
A vers címe Repülő szőnyeg legyen, a maximum terjedelem 1 oldal. Egyéb megkötés nincs.
Egy pályázó több verssel és több kategóriában is indulhat, de ez nem feltétel.

A pályázat benyújtása
A műveket kizárólag e-mailben várjuk (arvai.judit@lira.hu).
Tárgy: Költőállomás – pályázat
Határidő: 2015. március 27.
Nevezési díj nincs.

Egyéb tudnivalók
A beérkezett műveket a Magvető szakértői zsűrije bírálja el 2015. április 3-ig. A zsűri által kiválasztott
legjobb 9-12 vers szerzőjét felkérjük, hogy jöjjön el a Költőállomásra, a Magvető Kiadó költészet napi
rendezvényére április 10-én, ahol közönség és a zsűri tagjai előtt bemutathatja művét, műveit. Amennyiben a
pályázó nem vállalja a színpadi szereplést, úgy természetesen megkérheti verse bemutatására osztálytársát,
ismerősét is.
A rendezvény helyszíne: Impró – Kreatív töltőállomás (1066 Budapest, Ó u. 4.)
Díjazás
A kategóriák első helyezettjei: e-könyv olvasó

A kategóriák második és harmadik helyezettjei: értékes könyvcsomag
Közönségdíj: egy ajándék szerző
A közönségszavazat nyertese egy „ajándék szerzőt” vihet iskolájába, aki alternatív irodalomórát tart a
nyertes osztályának. Ennek költségét (utazás, honorárium) a Magvető Kiadó állja. A választható
magvetős szerzők listáját a későbbiekben adjuk meg.
A Magvető Kiadó továbbá vállalja, hogy az április 10-i eseményre kiválogatott versekből ISBN-számmal
rendelkező verseskötetet állít össze és ad ki korlátozott példányszámban, amely így kötelespéldányként
bekerül az Országos Széchényi Könyvtárba is, és amelyet természetesen a résztvevők is megkapnak.
Az eKönyv Magyarország felajánlásában a verseskötet e-könyv formátumban is megjelenik.

A Költőállomás teljes programja az Impróban, április 10-én
17.00 G. István László: Repülő szőnyeg című verseskötetének bemutatója - a kötetről a szerzővel Szabó
T. Anna beszélget.
17.15 Verstan és ritmus iskolán innen és túl
Alternatív költészetóra G. István László, Horváth Viktor és Dés András ütős közreműködésével
Az alternatív költészetórát a Szépírók Társasága támogatja.

18.15 A Magvető Kiadó költészet napjára megjelenő három verseskötetének bemutatója
Bognár Péter: A rodológia rövid története, Hevesi Judit: Hálátlanok búcsúja, Horváth László
Imre: A hajó, ami nőket szállított
A költőkkel a kötetek szerkesztői beszélgetnek.
19.30 Dalnokverseny
A középiskolások költőversenye
20.45 Mesterek versenye
A Magvető Kiadó költőinek improvizációs versenye
Felkért költők: Babiczky Tibor, Fehér Renátó, Kemény Lili, Mesterházi Mónika, Nádasdy
Ádám, Szabó T. Anna, Szálinger Balázs
22.15 Énekelt versek Erdős Virággal, Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval

A Költőállomás nyilvános és ingyenes, a programokra nemcsak a pályázókat, hanem minden osztálytársat,
segítő magyartanárt és érdeklődőt szeretettel várunk!
www.magveto.hu
facebook.com/magveto

További információ: Árvai Judit | arvai.judit@lira.hu

