A brüsszeli, a berlini, a londoni, a párizsi és a pozsonyi magyar intézetek
pályázatot hirdetnek
A ZENE ÜNNEPÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE EURÓPA 5 FŐVÁROSÁBAN,

világzene kategóriában
A Párizsi Magyar Intézet (PMI) a Zene Ünnepe alkalmából a tavalyi és tavalyelőtti évhez hasonlóan
önálló helyszínen szeretné felvonultatni a magyar tehetségeket. A sikeres programhoz idén először
csatlakoznak a berlini, brüsszeli, londoni és pozsonyi magyar intézetek is.
A kiírók szándéka, hogy több magyar zenekarnak legyen lehetősége külföldi bemutatkozásra. A
pályázat célja a Zene Ünnepén való egyszeri fellépésen túl az, hogy a kiutazó zenekarok a kint
töltött maximum 6 nap alatt saját csatornáikon elindulva, önállóan megszervezhessék következő
turnéikat.
Olyan zenekarok jelentkezését várjuk, akik szívesen képviselik hazánkat a magyar népzene
gyökereiből táplálkozó, de a XXI. század zenei stíluselemeit is felhasználó muzsikájukkal, és
ambíciójuk együttműködni angol, belga, francia, német illetve szlovák szervezőkkel,
művészekkel, és öntevékenyen keresik a kapcsolatokat jövőbeni külföldi megjelenésük számára. A
kapcsolatok létrehozásához a kulturális intézetek minden tőlük telhető segítséget megadnak, de a
szervezést nem vállalják magukra.
A postai úton, zárt borítékban beadott jelentkezésnek tartalmaznia kell egy legalább 20 perces saját
hanganyagot CD-n, valamint legalább egy digitális fotót a fellépőkről (külön CD-n) és egy legfeljebb A4es oldal terjedelmű, magyar nyelvű leírást a zenekarról (kontakt, történet, stílus, tagok, egyéb fontos
közlendők), valamint a kitöltött és aláírt adatlapot.
A pályázatot egy vagy több városba is be lehet nyújtani, ám ahány helyre pályázni kívánnak, annyi
példányt kérünk elküldeni a komplett dossziéból. Fellépést a kiírók egy nyertes zenekarnak csak egy
helyre biztosítanak, a helyszíneket az intézetek egymás között egyeztetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelentkezők koncertjükre az adott országból is tudnak
vendégzenészeket hívni és velük közösen fellépni.
Pályázati határidő (postára adás dátumbélyegzője): 2008. március 3.
A kiírók a beérkezett hanganyagok alapján ötször 2-4 együttest választanak ki és hívnak meg az öt
fővárosba, hogy a különböző színpadokon játszanak 2008. június 21-én, 16 és 23 óra között.
Az intézetek biztosítják a zenekarok kiutazását és elszállásolását (6 nap / fellépők + 1 fő szervező erejéig, reggelivel –
kivéve Londont, itt 1 zenekart tudnak fogadni 3 napra), és tanácsokkal segítik őket a további koncertek szervezésében.
Vállalják a fellépő zenekarok anyagainak eljuttatását az adott ország sajtójához, valamint a helyszínen terjesztendő
idegen nyelvű információs anyagok elkészítését (zenekaronként 500 db idegen nyelvű szórólap), továbbá a zenekar
bemutatkozó anyagának megjelentetését a saját honlapjaikon. A pályázati anyagokat az intézetek saját könyvtáraikban
archiválják, és hozzáférhetővé teszik az érdeklődőknek. Az összes pályázó alapadatait tartalmazó listát az interneten
nyilvánosságra hozzuk.

A nyertes zenekarokat a Gödör Klub május 24-én és 25-én meg szeretné hívni egy-egy koncertre,
melyen a hazánkat a Zene Ünnepén Európában képviselő zenekarok lépnének fel.
A jelentkezés tényéről rövid e-mailt várunk a zeneunnepe@instituthongrois.fr e-mail címre (bővebb
információ is itt kérhető) pályázati dossziét pedig az alábbi címre kérjük küldeni:
“Zene Ünnepe 08*5”
Balassi Intézet
Somlói út 51.
Budapest – 1116
Párizs, 2008. január 16.

ZENE ÜNNEPE 08*5
PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázott város:
(Egyszerre több cél is megjelölhető, de ahány helyre jelentkeznek, annyi példányban
kell beadni a pályázatot. Minden esetben kérjük, hogy egy rövid elektronikus
levélben jelezzék a beadás tényét a zeneunnepe@instituthongrois.fr címen)







Berlin
Brüsszel
London
Párizs
Pozsony

Előadó/együttes
elnevezése:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
E-mail:
Postai cím:

Előadó/együttes rövid
bemutatása:*

*ha külön dokumentumban küldik,
nem szükséges kitölteni

Kötelező mellékletek:





Hanganyag – zenei CD-n
Fotóanyag – adat CD-n
Az előadó/együttes bemutatása - CD-n vagy papíron

A produkció résztvevői:
(név, hangszer)

Egyéb megjegyzés:

Dátum: 2008. …………

Aláírás

