
A BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY ismét meghirdeti középiskolás és felnőtt kategóriában a 
Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó-találkozóját és versenyét

„ÉN ITT VAGYOK – ÜZENET ÚJ-HULIGÁNIÁBÓL” címmel.

A találkozót – immár hagyományosan – kétnaposra tervezzük.

A verseny első napján, a díjkiosztás után a résztvevők megtekinthetik a k2 Színház “YORICK 
VISSZATÉR – RENDSZERVÁLTÁS BAKA ISTVÁN VERSEIBŐL”című előadását. 

Másnap lehetőségük lesz a zsűritagok által vezetett elmélyült műhelymunkára, egy közös 
szekszárdi sétára, valamint kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre és jó kapcsolatok kialakítására 
egymással, az alapítvány- és a Baka-család tagjaival.

Mindenkit szeretettel várunk, bárhol lakik Magyarország határain innen vagy túl.

A verseny résztvevőinek és a középiskolások kísérőinek (iskolánként legfeljebb 1 főnek) ingyenes 
szállást és kedvezményes étkezést biztosítunk!

A nevezés feltételei:

• Nem hivatásos, középiskolás és felnőtt vers- és prózamondók jelentkezhetnek, akik 
betöltötték 14. életévüket, és befejezték általános iskolai tanulmányaikat.

• Egy intézményből maximum 3 versenyző nevezhet. Ennél több jelentkező esetén kérjük, 
rendezzenek háziversenyt!

• A versenyzőktől három olyan mű megtanulását várjuk, amellyel nem szerepeltek még 
(iskolán kívüli) nyilvánosság előtt:

– egy költeményt vagy prózát az egyetemes magyar irodalomból,
– egy Baka István művet
– egy Baka István által magyarra fordított alkotást

• Egy-egy mű előadása nem haladhatja meg a 3 percet.

A döntő és a műhelymunka helye és időpontja: Babits Mihály Kulturális Központ  (Szekszárd, 
Szent István tér 10.)

A zsűri:
               Dr. Sződy Szilárd dramaturg,
               Dr. Merő Béla rendező és
               Orbán György előadóművész.

Jelentkezési határidő: 
               2018. szeptember 20.

Jelentkezni – a jelentkezési lap eljuttatásával – a következő címeken lehet:

• e-mail: baka.istvan.alapitvany@gmail.com
• levélcím: Baka István Alapítvány, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

A JELENTKEZÉSI LAP itt letölthető.

Érdeklődni a Baka István Alapítvány elnökénél lehet: Orbán György (70/459-1925)

http://szekszardagora.hu/megkozelites
http://www.baka.hu/data/ba/calendar/249-5-Jelentkezesi-lap-2018.doc


honlap: http://www.baka.hu/calendar
e-mail: baka.istvan.alapitvany@gmail.com
Facebook: Baka István Alapítvány
levélcím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

 A program részleteiről a jelentkezőket e-mailben, folyamatosan tájékoztatjuk.

A művek kiválasztásában segítséget nyújthat az alapítvány honlapjának MŰVEK / WORKS című 
oldala, amelyen megtalálhatók Baka István művei és műfordításai.

A legteljesebb versgyűjtemény a Baka István művei. Versek (Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2003) és a 
még nyomtatott formában kapható Baka István: Összegyűjtött versek (Kalligram, 2016) című 
kötetekben található.

A versenyen legjobban szereplők értékes jutalomban részesülnek.

MINDENKINEK JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

http://www.baka.hu/baka-istvan-muvei-versek-106
https://www.facebook.com/pages/Baka-Istv%C3%A1n-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny/770090289709491?fref=ts
mailto:baka.istvan.alapitvany@gmail.com
http://www.baka.hu/calendar

