PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kodály: Háry János című daljátékával ihletett videoklip pályázat
2013. november 1.
1.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA
Magyar Állami Operaház
1061 Budapest Andrássy út 22.
1.2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A diákok számára kiírt pályázat keretében az OperaKalandon műsorra tűzött Kodály: Háry
János két dalát kell feldolgozniuk a diákoknak. A pályázatot a sorozaton már részt vett, vagy
a jövőben részt venni szándékozó osztályok számára írja ki az intézmény, két kategóriában:
vokális és hangszeres produkcióval. Előbbiben a Háry-opera népdalai („Felszántom a
császár udvarát”, „Tiszán innen, Dunán túl”, „A jó lovas katonának…”, „Ó, mely sok hal
terem…”), utóbbiban a császári udvar bevonulása és az Intermezzo szolgálhat a
feldolgozások alapjául.
1.3. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI
a) hangszeres
b) vokális
1.4. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
a) A pályázat jellege: NYÍLT
b) A pályázat lebonyolítása: a jelen kiírásnak megfelelően, elektronikus formában történik.
1.5. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
a) az Operakalandon részt vett osztályok
b) minden olyan osztály, aki még nem járt az Operaházban, de kedvet érez a részvételre
1.6. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Pályázati kiírás közzététele: 2013. november 1.
b) Pályázat lezárásának időpontja: 2013. november 30.
c) Eredményhirdetés: 2013. december 20.
1.7. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MENETE
A pályázók videóikat a saját Youtube-fiókjukra tölthetik fel. A videó linkjét pedig a
harykaland@opera.hu címre lehet elküldeni, melyet honlapunkon az alábbi címre töltünk fel:
http://opera.hu/Hary-kaland
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A nemtetszések száma nem vonódik le a tetszések számából.

1.8. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök: MÁO – Ókovács Szilveszter főigazgató
Tag: MÁO – Halász Péter mb. főzeneigazgató
Tag: MÁO – Solymosi Tamás balett igazgató
Tag: MÁO – Anger Ferenc mb. művészeti igazgató
Tag: Duna Televízió – Amin Zoltán
1.9. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, DÖNTÉSE
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.
1.10. A GYŐZTES PÁLYAMŰ DÍJAZÁSA
A zsűri véleménye alapján a 3 legjobbnak ítélt produkció kerül díjazásra.
A Youtubeon leadott szavazatok alapján külön közönségdíjat adunk ki.
A balett igazgató különdíjat adományoz továbbá a legötletesebb mozgásformát bemutatók
számára.
A zsűri által kiválasztott 3 osztály osztálykirándulást nyer, a különdíjasok között pedig egyéb
értékes nyereményeket osztunk ki.
1.11. A PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró: 2013. december 20-án hirdeti ki a győztest.
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
A pályázat eredményét a kiíró a www.opera.hu honlapon is közzé teszi.
1.12. A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A kiíró minden pályamű esetében – a szerző feltüntetése mellett – a közlés és a további
felhasználás jogát korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja a pályázók
feltűntetésével.

Sok sikert és jó munkát kívánunk!
Budapest, 2013. november 1.
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