A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM
FELHÍVÁSA
az
ORSZÁGOS ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
XIX. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJÁRA,
melyet 2019. június 13 – június 16. között rendezünk meg Pécsett.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiummal együtt tizenkilencedik alkalommal nagy
szeretettel várja az Országos Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő osztályainak tanulóit vagy azok
teljes osztályközösségét nemes versenyre, ahol különböző művészeti kategóriákban bemutathatják és összemérhetik
sokszínű tehetségüket.
A fesztivál céljai:
 lehetőséget teremteni a tehetségek bemutatkozására a művészetek területén is,
 az Arany János Programban résztvevő gimnáziumok közötti alkotó kapcsolat fejlesztése, az együvé
tartozás érzésének erősítése, közösségépítés,
 színvonalas műsorok, igényes alkotó munkák, értékteremtő előadások összeállítása
 a művészet eszközeivel hozzájárulni a személyiségfejlesztés Arany János-i programjához,
 az Arany János Tehetséggondozó Program sajátos arculatának szélesebb körű országos
bemutatása a sajtón és egyéb médián keresztül.
Kategóriák:
 Egyéni:
- versmondás: Arany János osztályonként 2 tanuló jelentkezését várjuk. Minden tanuló készüljön
két alkotással magyar költőktől (egy Arany János vers kötelező, nem lehet ballada!) – maximum
3-3 perc.
- prózamondás: Arany János osztályonként 2 tanuló jelentkezését várjuk. Minden tanuló egy
szépirodalmi alkotással készüljön magyar szerzőtől, maximum 5 perc.
- tánc: Arany János osztályonként egy tanuló 1 bemutatóval jelentkezhet, ami maximum 7
perces lehet.
- ének: minden fellépő 1 darabbal jelentkezhet, iskolánként 2 tanulót várunk - maximum 5 perc.
- hangszeres zene: minden fellépő 1 darabbal jelentkezhet, iskolánként 2 tanulót várunk maximum 7 perc.
- irodalmi alkotások (vers vagy próza): „írók” két alkotással (vagy vers, vagy próza)
jelentkezhetnek.
- képzőművészet (fotó, képzőművészeti/népművészeti alkotás, graffiti, ruhatervezés,
szobrászat…): tanulónként 2 alkotást várunk, iskolánként maximum 3 tanulótól.
 Csoportos:
- tánc: iskolánként 1 csoport jelentkezhet, egy maximum 7 perces bemutatót várunk,
- ének: iskolánként 1 csoport jelentkezhet,
- színjátszás: iskolánként 1 csoport jelentkezhet, egy maximum 25 perces darabbal
készülhetnek.
 Film: max. 10 perc hosszúságú, iskolánként 1 filmet várunk
 Egyéb: paródia, bűvészet, pantomim stb.: Arany János osztályonként 2 műsorszámot várunk, a
jelentkezők egy rövid műsorszámmal készüljenek (a produkció max. 5-7 perc).

A Fesztiválra való jelentkezés módja és a határidők:
 Előzetes jelentkezés: ebben az írásos jelentkezésben, az egyszerűsített jelentkezési táblázatban
azt kell feltüntetni, hogy maximum (!) hányan érkeznek az iskolából (tanulók számát – jelezve a fiúleány arányt, kísérő tanárok számát – jelezve a nemek arányát) és mely kategóriákban szerepelnek
előreláthatólag. A létszám ahhoz szükséges, hogy a szállásokat már előre lefoglaljuk. A gyorsabb
információhoz jutás érdekében kérjük, szíveskedjenek beírni a kapcsolattartó személy
(osztályfőnök/csoportvezető) e-mail címét, telefonszámát is a megfelelő helyre. A további
részletes információkat így személyesen nekik fogjuk eljuttatni.
Határidő: 2019. február 25. (hétfő)
A jelentkezéseket e-mailben várjuk az ajtpfesztival@gmail.com címen.
A visszaküldendő táblázat:
Iskola/Kollégium neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó elérhetőségei (email cím, telefonszám):
Összes diák

Fiú

Lány

Kísérő férfi

Kísérő nő

Tervezett kategóriák:


Végleges jelentkezés: Ekkor a diákok névsorát (kategóriánként), az előadott művek pontos címét és
időtartamát, a technikai igényeiket, valamint a számlázási információkat kérjük. Ehhez március
közepétől elérhető lesz a formanyomtatvány iskolánk honlapján (www.leoweypecs.hu).
Határidő: 2019. április 15. (hétfő)

Az irodalmi és képzőművészeti alkotómunkák, valamint a filmek beküldési határideje: 2019. május
24. (péntek). A később beérkezett alkotásokat nem áll módunkban elfogadni!
A Fesztivál nevezési díjának befizetési határideje 2019. május 17. (kiállított számla alapján). A Leőwey Kulturális
Egyesület AJTP Fesztivál alszámlájának száma: 50800111-15504012 (Dél Takarék). Aki eddig a határidőig nem
teljesíti a befizetést, sajnos nem áll módunkban a jelentkezését elfogadni.
A nevezési díj 3500 Ft/fő – csak a diákoknak kell fizetni, a Kodály Kollégium térítési díjai a következők szállás: 2478
Ft/fő/éj (+400 Ft/éj IFA, akiket érint), étkezés: 3500 Ft/fő/nap (reggeli: 700 Ft/adag, ebéd: 1550 Ft/adag, vacsora 1250
Ft/adag).
Egy későbbi levélben küldjük a tájékoztatást a technikai tudnivalókkal.
Amennyiben kérdés merül fel, továbbra is várjuk a megkereséseket elsősorban az ajtpfesztival@gmail.com e-mail
címen, valamint az iskolai 72/518-471-es illetve 30/2260-360-as saját telefonszámon (Béresné Tímár Andrea
programfelelős, a fesztivál főszervezője).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Pécs, 2019. február 07.
Dr. Zalay Szabolcs
a gimnázium igazgatója

