
Újbudai Szenior  
Ki Mit Tud Fesztivál 2019.

Újbuda Önkormányzata és a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 
várja mindazok jelentkezését, akik éreznek magukban tehetséget és kedvet, 

hogy bemutassák tudásukat, kreativitásukat. Örömmel vesszük 
az amatőr művészek, hobbi énekesek, táncosok és zenészek részvételét a vetélkedésben, 

hiszen nem öreg attól senki, hogy korábban született, és hisszük, hogy a korral a tehetség nem fakul, sőt érik.

A jelentKezés áltAlános feltételei:
Betöltött 50 éves életkor (felső korhatár nincs megszabva, 

a XI. kerületi lakcím igazolása nem előírás).
A részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőben történő 
beküldése és a regisztrációs díj befizetése. (Egy versenyző 

több kategóriában is indulhat, a jelentkezési lapokat 
kategóriánként kell egy-egy példányban kitölteni.)

egy személy maximum 2 előadói 
és 2 alkotói kategóriában indulhat.

Regisztrációs díj: 
 1000,- Ft/fő/kategória, 2000,- Ft/csoport/kategória.

jelentKezési lAP beAdás ideje:  
2019. Augusztus 21. – szePteMber 16.

A beadás helyszíne és módja: személyesen minden 
hétköznap 10-18 óráig az Őrmezei Közösségi Házban 

(1112 Budapest, Cirmos utca 8., tel: 06-1-309-0007), vagy 
e-mailben az okh@ujbuda.hu címen.

A KreAtív PályAMűveK beAdásA:  
Vers, próza, humor, valamint film- és videóművészet 

kategóriában a jelentkezési lap benyújtásakor.
A többi alkotói kategóriában 2019. október 28-31-ig 

az  Újbudai Önkéntes, Koordinációs és Módszertani Központ 
(1112 Budapest, Kérő u. 3.).

előAdóMűvészeti KAtegóriáK:
vers

Próza
opera, operett

ének, táncdal, musical
népdal, műdal

Kórus
társastánc, egyéb tánc

néptánc
Hangszeres zene

A versenyzőknek az előadóművészeti kategóriában 4 perc áll rendelkezésre 
a nevezéskor megjelölt mű bemutatására (maximum 1 perc hosszabbítás 

lehetséges, ha az előadott mű megkívánja).

KreAtív AlKotói KAtegóriáK:
vers

Próza
film, video

fotóművészet
festőművészet, grafika

szobor, kisplasztika (kerámia, bronz, fa, gipsz, egyéb)
népművészet, iparművészet

A vers és próza tekintetében a formai és tartalmi vonatkozások 
nem kötöttek (hossz: maximum 3 db A/4-es gépelt oldal).

A filmetűdök műfaja szabadon választott (lehet dokumentum, 
portré, játék, animáció stb.), időtartama maximum 3 perc. 

Beadás DVD adathordozón vagy pendrive-on.
A többi alkotói kategóriában egy fő legfeljebb 2 db alkotással nevezhet.  

A képek és plasztikák maximális mérete 60 x 80 cm, anyag vagy stílusbeli, technikai 
megkötés nincs. A műveket kiállításra alkalmas módon kérjük benyújtani!

jelentkezési lapok kérhetők mindkét helyszínen, vagy letölthetők 
a www.ujbuda.hu és a www.pontmagazin.hu oldalakról!


