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 PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A ZENE ÜNNEPÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE EURÓPA 3 F!VÁROSÁBAN

A pályázat kiírói:
Párizsi Magyar Intézet
Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
Varsói Magyar Kulturális Intézet

Szakmai lebonyolító partner: 
PANKKK Programiroda

A pályázat célja:
A kiíró külföldi magyar intézetek a Zene Ünnepe program keretében helyszínenként 1-3 együttest választanak ki és 
hívnak meg az európai f!városokba zenélni 2010. június 21-én, 16 és 23 óra között.

A pályázat célja a Zene Ünnepén való egyszeri fellépésen túl az is, hogy a kiutazó zenekarok a kint töltött maximum 6 nap alatt saját 
csatornáikon elindulva, önállóan megszervezhessék következ! turnéikat. Ehhez az intézetek biztosítják a zenekarok kiutazását és 
elszállásolását (6 nap / fellép!k + 1 f! szervez! erejéig, reggelivel), és tanácsokkal segítik !ket a további koncertek szervezésében.

Továbbá az intézetek vállalják a fellép! zenekarok anyagainak eljuttatását az adott ország sajtójához, a helyszínen terjesztend! 
idegen nyelv" információs anyagok elkészítését (zenekaronként 500 db idegen nyelv" szórólap), valamint a zenekar bemutatkozó 
anyagának megjelentetését a saját honlapjaikon. A pályázati anyagokat az intézetek saját könyvtáraikban archiválják és 
hozzáférhet!vé teszik az érdekl!d!knek. Az összes pályázó alapadatait tartalmazó listát az interneten nyilvánosságra hozzuk.

A Zene Ünnepér!l röviden:
A Zene Ünnepét el!ször 1982-ben rendezték meg Franciaországban. Jack Lang, az akkori francia kulturális miniszter felkarolta a 
kezdeményezést. Azóta is minden évben, az összes francia településen legalább egy koncerttel vagy utcabállal megemlékeznek 
a zenér!l ezen a napon. Európai méret"vé 1985-t!l vált az ünnep, azóta a kontinens számos országában rendeznek koncertsorozatokat 
és teremtenek igazi fesztiválhangulatot minden év június 21-én. A mára nemzetközivé vált rendezvény gondolata akkor is, most is 
ugyanaz: kicsiknek és nagyoknak, szegényeknek és gazdagoknak egyaránt ingyenessé és ezáltal elérhet!vé tenni a zenét.

A jelentkez!k köre:
Az intézetek olyan zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen képviselik hazánkat a kárpát-medencei népzene gyökereib!l 
táplálkozó, de a XXI. század zenei stíluselemeit is felhasználó muzsikájukkal, és ambíciójuk együttm"ködni francia, lengyel 
és román szervez!kkel, m"vészekkel, valamint öntevékenyen keresik a kontaktokat jöv!beni külföldi megjelenéseik számára. 
A kapcsolatok létrehozásához a kulturális intézetek minden t!lük telhet! segítséget megadnak - de a teljes szervezést nem vállalják 
magukra.

A pályázatok kötelez! tartalma:
A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani. Az elektronikus beadást a www.pankkk.hu címen található utasításoknak 
megfelel!en végezhetik el. A feltöltés után más teend! nincsen.

Pályázati határid": 2010. április 27. kedd éjfél

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a kiíró kulturális intézetek képvisel!ib!l összeállított zs"ri értékeli.

A pályázatok elbírálásánál el!nyt jelent, ha a jelentkez!k koncertjükre az adott országból is tudnak vendégzenészeket hívni és 
velük közösen fellépni, valamint ha a zenekar összefüggést tud felmutatni a Pécs 2010 Európa Kulturális F!városa programmal.

A kiírók a beérkezett hanganyagok alapján helyszínenként 1-3 együttest választanak ki és hívnak meg az európai f!városokba 
zenélni 2010. június 21-én, 16 és 23 óra között.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
Nagy Illés (pályázati koordinátor, PANKKK): illes.nagy@pankkk.hu, 0036 30 398 55 19
Haller Dóra (Párizsi Magyar Intézet) zeneunnepe@instituthongrois.fr


