IV. INTERNETVERS
FESZTIVÁL
- kortárs versírók, költők és énekeltmegzenésített versek előadói számára A rendezvény – az eddigi hagyom{nyaihoz híven – megemlékezésekkel és költői
esttel v{rja a versszerető közönséget Pilinszky J{nos 90., Ratkó József 75. és Buda
Ferenc 75. születési évfordulója alkalm{ból.

A fesztiv{l célja:
Az Internet adta lehetőségeket felhaszn{lva:
- népszerűsíteni az élő magyar költészetet, ünnepi műsorokkal tisztelegve a
m{r klasszikuss{ v{lt költői nagys{gok előtt, valamint
- lehetőséget kín{ljanak a napjainkban aktívan alkotó költők, dalszövegírók
sz{m{ra verseik közzétételére, munk{ss{guk népszerűsítésére;
-

a

verseknek,

dalszövegeknek

–

melyeket

a

költők

saj{t

maguk

megzenésíthetőnek ítélnek – tal{lkoz{si pontokat létesítsenek a verséneklőkkel és
verszenésítéssel foglalkozó előadókkal való kapcsolathoz; (Sikeres randevú esetén
költeményük dall{ v{lik!)
- alkalmat teremtsenek arra, hogy a ma versénekléssel, versmegzenésítéssel
foglalkozó művészek színvonalas körülmények között bemutatkozzanak, és a
költők {ltal felaj{nlott versek dall{ form{l{s{val bizonyíts{k kvalit{sukat, egyúttal
gazdagíts{k a hazai vers-dalok t{rh{z{t;
- lehetőséget teremtsenek a Fesztiv{l keretein belül a költőknek is és a
zenészeknek is, hogy egym{s gondolataival, művészetével megismerkedjenek, a
műfaj saj{toss{gairól véleményt cseréljenek, valamint gyümölcsöző kapcsolatokat
alakíthassanak ki egym{ssal.

A Fesztiv{l időpontja: 2011. m{jus 6-7-8.
Helyszíne: Paks, V{rosi Művelődési Központ
(7030 Paks, Gagarin u. 2.)

IV. Internet-Vers Fesztivál
Jelentkezési feltételek:
V{rjuk költők, dalszövegírók jelentkezését: küldjenek énekelhető verseket, hogy a
fesztiv{l honlapj{n közzétett ír{saik forr{sul szolg{ljanak v{llalkozó kedvű énekeshangszeres muzsikusok sz{m{ra.
V{rjuk olyan szólist{k és kisegyüttesek jelentkezését, akik arra v{llalkoznak, hogy a
Fesztiv{l honlapj{n szereplő költők e célra felaj{nlott verseiből v{logatva legal{bb
egy Netverset és egy Buda Ferenc verset megzenésítsenek és dalaikat a költők és a
közönség jelenlétében előadj{k.
A Fesztiv{lra nevezési díj nincs!

Jelentkezési hat{ridők:
Költők, dalszövegírók sz{m{ra a versanyagok beküldésének hat{rideje:

2011. janu{r 15. éjfél
Verséneklők,

énekmondók

sz{m{ra

a

p{ly{zatott

hanganyagok,

vagyis

a

megzenésített versek beérkezési hat{rideje:

2011. febru{r 15. éjfél
Tov{bbi lehetőségek:
A fesztiv{l szervezői kapcsolatba lépnek paksi és Paks környéki települések
iskol{ival, művelődési intézményeivel, hogy a Fesztiv{lra érkező előadóknak
alkalmuk legyen zenés műsort adni adott helyeken. Emellett szívesen v{rjuk az
előadókat térzenélésre is.
A rendezők lehetőséget teremtenek arra, hogy színvonalas étkezési és sz{ll{shelyeket
foglaljanak, amelyeket a résztvevők önköltséges alapon vehetnek igénybe.
A Fesztiv{l dalairól a helyszínen hangfelvételt készítünk, melyeket az előadók és az
érintett költők CD form{j{ban, a fesztiv{l ut{n postai úton megkaphatnak.

Bővebb inform{ció és jelentkezés:
A fesztiv{l hivatalos honlapj{n: www.versdal.eoldal.hu
Részletes fesztiv{lprogrammal a beérkezett nevezések feldolgoz{sa ut{n, 2011
jelentkezünk. (A kor{bbi fesztiv{lokról a www.netversfeszt.hu oldalon t{jékozódhat!)

m{rcius{ban

