Pannon UniFest
Hallgatók a Művészetért Egyesület
Magyar Ifjúsági Konferencia

Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület a Hallgatók a Művészetért Egyesülettel együttműködve
pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PANNON UNIFEST művészeti fesztivál ingyenes részvételére
A Pannon UniFest az ifjúsági művészeti csoportok fesztiválja és versenye, ami Európában
egyedüli. Meglátásunk szerint a színes veszprémi fesztivál palettáról hiányzik a diákságot reprezentáló
nemzetközi kulturális nagyrendezvény. Ezért a Hallgatók a Művészetért Egyesület elhatározta egy
olyan rendezvény megvalósítását, amely bemutatkozási lehetőséget biztosít az európai ifjúság
kulturális csoportjai számára. A rendezvény társszervezője a Magyar Ifjúsági Konferencia.
A Pannon UniFest 2017. október 13-15. között kerül megrendezésre, Veszprémben. A
fesztivál egy olyan multikulturális találkozó lesz, ahol a fiatalok egy verseny keretei között
bemutathatják tudásukat, egyúttal megismerik a házigazda egyetemet és várost.
A hétvégi művészeti programra az alábbi szekciókban lehet jelentkezni egyénileg és
csoportosan: ének, hangszer, zenekari formációk, tánc, vers- és prózamondás, képalkotás (fotó,
festmény, rajz) és rövidfilm kategória.
Idén is fontos szerepet a fesztivál-versenyen az, hogy a fellépők visszajelzést kapjanak, mely
segítséget nyújthat a későbbi fejlődéshez. Ezért idén is egy szakmailag elismert zsűri fogja értékelni a
produkciót, és egy új, UniFest minősítési szempontok alapján arany, ezüst és bronz fokozatot fognak
kapni a fellépők. A legkiválóbb tehetségek pedig értékes kulturális nyereményekben részesülnek.
Az ösztöndíjat csak határon túli fiatalok nyerhetik el, mely keretin belül a rendezvényen való
részvétel költsége (szállás és étkeztetés) számukra ingyenes.
•

Az ösztöndíj megpályázásának feltételei:
o határon túli magyar fiatal, betöltött 18. életév;
o nevezés elküldése a krekuska.robert@unp.hu e-mail címre 2017. szeptember 24-ig.

•

Az ösztöndíj adományozása:
o a bejött pályázatokat a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottsága bírálja el;
o a maximálisan kiosztható ösztöndíjak száma: 25 fő.

Elszállásolás a Pannon Egyetem Központi Kollégiumában. Bővebb információ a www.pannonunifest.eu honlapon és a Magyar Ifjúsági Konferencia titkárságánál kapható.
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