Az Oktatási és Kulturális Minisztérium - Reneszánsz Programiroda, valamint a
Hungarofest Kht. KLASSZ Zenei Irodája nyilvános pályázatot hirdet a Reneszánsz Év 2008 keretében
friss diplomás zenészek ill. kulturális menedzserek számára
A pályázat célja a fiatal zenei tehetségek és kulturális menedzserek külföldi
továbbtanulásának támogatása és elindítása nemzetközi karrier felé.
A Klassz Zenei Iroda a támogatást 5 tehetséges fiatal művésznek (zenész, zeneszerző,
kamaraegyüttes, kulturális manager) ítéli oda, akik a program keretei között maximum egy
évet tölthetnek el egy az általuk kiválasztott, vagy a Klassz Zenei Iroda által fölajánlott
külföldi zenei intézményben vagy zenei fesztiválnál. Ezen felül a program a kedvezményezett
hazatérését követő évben figyelemmel kíséri karrierjét és az első lépésekben támogatja is:
segítséget nyújt magyarországi koncertek megszervezésében ill. fellépési lehetőséget biztosít.
A támogatás odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai
kuratórium dönt.
Pályázatot benyújtani az alábbi témákban lehet:
1. kulturális menedzser
2. hangszeres és énekes szólisták, zeneszerzők és kamaraegyüttesek (max. 4 fő)
Támogatásban részesülhet: évente 5 fő (a támogatás több személynek megosztva is
adományozható)
A támogatás a következő célra fordítható: tandíj/kurzusdíj, szállásköltség, mindennapi ellátás,
útiköltség
A támogatás bruttó összege maximálisan: 5 millió Ft/fő
A pályázat időtartama: 2008. szeptember 1. – 2009. augusztus 31.
Előfeltételek:
- lezárt felsőfokú tanulmányok, diploma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, más
magyarországi zeneművészeti főiskolán, vagy külföldön, ezzel egyenértékű
intézményekben
- jó tanulmányi eredmény
- pályázhatnak: 1978. január 1. után születettek
- tapasztalat zenei versenyeken (nemzetközi tapasztalat előny), vagy kulturális
projektekben való jártasság
- idegennyelv-ismeret

-

magyar állampolgárság

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1./ Szakmai önéletrajz,
2./ A főiskolai, egyetemi diploma másolata,
3./ A pályázó művészeti/kulturális területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása,
4./ A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazzon XX. századi művet/műveket is,
5./ Motivációs levél
6./ Művészeti programterv leírása
7./ Adatlapot
A pályázat ütemezése:
Pályázat leadási határideje: 2008. április 30.
Cím:
Hungarofest Kht. – KLASSZ Zenei Iroda
1072 Budapest
Rákóczi út 20.
Tel: 266-1357
Fax: 266-5972
További információ:
Erdődy Orsolya, email: orsolya.erdody@klassz.org
Kaszás Ágnes, email: agnes.kaszas@klassz.org
A jelentkezési anyag tartalmazzon minden kötelező mellékletet.
A beadott pályázatok alapján a zsűri 2008. május 31-ig döntést hoz arról, hogy mely
pályázókat hívja be meghallgatásra ill. személyes elbeszélgetésre. A személyes találkozóra
2008. június első felében kerül sor.
A zsűri a nyerteseket 2008. június 30-ig nevezi meg.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

