
VERSÜNNEP
2022

“Valamit mégis kéne tennem, valamit a gyötrelem ellen.”
/Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteiből/

www.versunnep.net

Illyés Gyula
(1902-1983)

Nemes Nagy Ágnes 
(1922-1991)

hivatalos KIÍRÁS 
PROFESSZIONÁLIS ELOADÓK ÉS KÉPZO 

INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE.

`` ``

www.facebook.com/versunnep



A Versünnep Alapítvány meghirdeti a
VERSÜNNEP 2022 eseménysorozatot.

Kategóriák:

1. Vers- és prózamondás
2. Énekelt vers, versmegzenésítés
3. Képző- és/vagy filmművészeti alkotás 
4. Táncművészeti alkotás

A nevezéseket beadhatják:

• színművészek és előadóművészek, 

• színművészeti egyetemek, szakirányú közép- és felsőoktatási, valamint 

képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói,

• hivatásos hangszeres és énekes előadóművészek, zenekarok, 

zeneszerzők (komolyzenében felsőfokú végzettséggel, könnyűzenében 

szakirányú végzettséggel),  

• zeneművészeti egyetemek, szakirányú közép- és felsőoktatási, valamint 

zenei képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói,

• hivatásos képző-, illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú 

végzettséggel rendelkezők, 

• képző- vagy filmművészeti egyetemek, szakirányú közép- és 

felsőoktatási, valamint képző intézmények 19. életévüket betöltött 

hallgatói.

• Egy nevező több kategóriában is jelentkezhet.

Kiemelt évfordulók:

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Illyés Gyula (1902-1983)
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Részletes kiírás

Az 1. kategóriában
/vers- és prózamondás/

kötelezően három mű nevezendő, amely lehet vers, próza, 

publicisztika.

A nevezett művek mindegyikét az alábbiak szerint kérjük 

kiválasztani:

• egy-egy mű kötelezően a kiemelt évfordulós költők alkotása,

• egy kortárs magyar költő, illetve író verse, vagy prózai műve.

A nevezett művek elmondásának időtartama nem haladhatja meg 

egyenként az öt percet. 

A választott művek szövegét kérjük a nevezéshez mellékelni!

Azok jelentkezését várjuk, 

• akik hazánkban élő - vagy határon túli -, hivatalos minősítéssel 

rendelkező színművészek vagy előadóművészek. (A nevezéshez 

kérjük csatolni a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát!)

• akik hazánkban élő - vagy határon túli -, színművészeti főiskola 

vagy egyetem hallgatói, továbbá hivatalosan bejegyzett művészeti 

intézmény (akadémia, stúdió, tanoda stb.) színész hallgatói. 

(A nevezéshez kérjük mellékelni az érintett intézmény hivatalos 

igazolását!)
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Részletes kiírás

A 2. kategóriában
/énekelt vers, versmegzenésítés/

kötelezően minimum két művel kell nevezni, komoly- vagy könnyűzenei 

stílusokban: 

• egy mű kötelezően a kiemelt évfordulós költők egy alkotása,

• egy kortárs magyar költő, illetve író verse vagy prózai műve, vagy a 

másik évfordulós költő alkotása.

Versmegzenésítéseket (önálló zenei kompozíciókat), illetve már 

megkomponált vers zenei előadóit várjuk. 

• Nevezhetnek végzett és tanulmányokat folytató zeneszerzők 

önállóan (ez esetben saját előadásban hangozzanak el a művek, 

vagy előadót hozzanak magukkal a versenyre), valamint előadókkal 

közösen. A műveket a versenyen élőben kell előadni. 

• Végzett vagy tanulmányokat folytató előadóművészek (szólóének, 

ének bármilyen összeállítású kísérettel vagy együttessel, kórussal) 

jelentkezhetnek saját, vagy más szerzők által komponált 

versmegzenésítéssel. 

A versenyre maximum 5 perces művekkel lehet nevezni. A zsűri 

zeneszerzői és előadói díjakat is odaítélhet.

A nevezéskor kérjük a megkomponált / előadott művek szerzőit, 

kottáját, szövegét, időtartamát elküldeni. Kérjük a produkció minden 

előadóját feltüntetni! Kérjük csatolni a végzettséget vagy tanulói 

jogviszonyt igazoló dokumentumot!
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Részletes kiírás

A 3. kategóriában
/képző- és/vagy filmművészeti alkotás/

kötelezően egy művel lehet nevezni, amely 

• kötelezően a kiemelt évfordulós költők egy alkotása, vagy annak 

kapcsán született versfilm, illetve képzőművészeti alkotás.

A nevezéseket beadhatják:

• Hivatásos képző-, illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú 

végzettséggel rendelkezők, illetve 

• művészeti egyetemek, valamint szakirányú közép- és felsőoktatási, 

valamint képző intézmények hallgatói.

A nevezésekhez a készülő alkotás címét és megvalósításának 

koncepcióját kérjük mellékelni. A 3. kategóriában nevezett alkotásokat 

digitális formában kérjük elküldeni legkésőbb 2022. február 28-ig.
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Részletes kiírás

A 4. kategóriában
/táncművészeti alkotás/

kötelezően két produkcióval kell jelentkezni:

• egy koreográfia, amely kötelezően a kiemelt évfordulós költők egy 

alkotása alapján készült,

• egy kortárs magyar költő, illetve író verse vagy prózai műve, vagy a 

másik kiemelt évfordulós költő alkotása alapján készült koreográfia.

Táncosok és/vagy koreográfusok jelentkezését várjuk. 

• Nevezhetnek végzett és tanulmányokat folytató koreográfusok 

önállóan (ez esetben saját előadásban kérjük a nevezett műveket, 

vagy felkért előadó tolmácsolásában), valamint előadókkal 

(táncosok) közösen. 

• Végzett vagy tanulmányokat folytató előadóművészek (táncos, 

táncosok, együttes) jelentkezhetnek saját, vagy más által készített 

koreográfiával.  

A műveket a versenyek fordulóin élőben kell előadni.

A jelentkezéskor minden esetben kérjük a végzettséget vagy a 

jelenlegi tanulmányok igazoló okiratokat mellékelni! 

(Együttesek részéről elegendő egy hivatásos igazolást küldeni).



A részvételhez szükséges a jelentkezés elküldése. A jelentkezéseket a 

Versünnep Alapítvány honlapján (www.versunnep.net) erre kialakított 

felületen lehet megtenni. 

Jelentkezési határidő:

2022. március 20. vasárnap, 24.00 óra.

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

www.versunnep.net

Információt a szervezes.versunnep@gmail.com címen, 

Topolcsányi Laurától a +36 30 565 77 01 telefonon, illetve a 

topolcsanyilaura@gmail.com címen kérhetnek az érdeklődők.

Kapcsolattartásra használható a facebook.com/versunnep oldal is.

Amennyiben a pandémiás előírások lehetővé teszik, az elődöntőket  

terveink szerint 2022. áprilisától tartjuk, magyarországi és határon túli 

helyszíneken. 

A részletekről a jelentkezések regisztrálása után értesítjük az érintetteket.

A változtatás jogát fenntartjuk.


