Újvárosi Művelődési Ház, Győr

„Színes forgó”
Versmondók találkozója
Győr, 2018. november 24.

Az Újvárosi Művelődési Ház teret kíván adni azoknak az általános és középiskolás korú diákoknak, illetve felnőtteknek, akik a vers- és prózamondást az önkifejezés és a közösségi kérdésekről való együttgondolkodás fontos eszközének tartják, hogy évente visszatérő formában
bemutatkozhassanak egymás és a győri közönség előtt.
Az immár nyolcadik alkalommal megrendezendő versmondó találkozót nemcsak a résztvevők szakmai továbblépésének szolgálatába kívánjuk állítani, hanem a tematika meghatározásán keresztül arra szeretnénk ösztönözni a versmondókat, hogy ismerkedjenek meg a kisebbségi (jelen esetben a cigány) költészet világával is. Meggyőződésünk, hogy a műalkotásokon keresztüli közelítés megértőbbé, tisztánlátóbbá és együttműködésre készebbé teszi az
embert – ezt szolgálja a cigány költők szövegeivel való találkozás is.
A „Színes forgó” másik célja, hogy a versmondók elszántabb érdeklődéssel forduljanak a
friss irodalom, a kortárs költők alkotásai felé, hiszen a bennünket körülvevő világ fontos kérdéseiről, egyéni és közösségi létünket meghatározó tendenciákról, gondolatokról, lehetséges
világértelmezésekről éppen e forrásokból tájékozódhatnak a leginkább személyre szólóan,
ömagukra ismerésük reményében.
A találkozó elnevezése szimbolikus: a „Színes forgó” utal a gyerekek kedvelt játékára, a
papírforgóra (s a motívumon keresztül József Attilára) – így mutatva a szoros kapcsolatot a
gyerekifjú – játékosság – költészet hármasságában. A „színes” jelző a különböző kulturális
hagyományok versek általi találkozására hívja fel a figyelmet, a „forgó” pedig jelzi azt a
pezsgést, dinamizmust és frissességet, amely a kortárs költészet és próza megjelenésével remélhetőleg beszüremlik majd a találkozóra.

A résztvevők
A kiírás az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak és a felnőtt versmondóknak egyaránt
szól.

A „Színes forgó” versmondó találkozó időpontja és helyszíne
 2018. november 24., szombat 10.00-13.00 óra
 Újvárosi Művelődési Ház, 9025 Győr, Liget u. 55.

A kiírás tematikája
 egy szabadon választott vers vagy próza a cigány költészet köréből
vagy
egy szabadon választott vers vagy próza a friss magyar irodalom köréből
(az elmúlt 15 év terméséből)
 egy szabadon választott vers vagy próza
A résztvevők műválasztásának megkönnyítésére az Újvárosi Művelődési Ház
munkatársai ajánló jegyzéket állítottak össze az első két témakörbe tartozó, hozzáférhető kötetek köréből, amely a ház honlapján (www.ujvarosiportal.hu) elérhető.

A „Színes forgó” versmondó találkozó tervezett programja
2018. november 24., szombat







10.00 Megnyitó
Az 1. forduló verseinek bemutatása
Éhségcsillapító
A 2. forduló verseinek bemutatása
Versjátékok (verselemzői és előadói gyakorlatok)
A találkozó értékelése, zárása
A szakmai zsűri elnöke: Németh Ervin, a Soproni Petőfi Színház dramaturgja,
drámatanár

Egyéb információk
Az Újvárosi Művelődési Ház munkatársai készséggel adnak felvilágosítást és segítséget az
alábbi elérhetőségeken:
Újvárosi Művelődési Ház
9025 Győr, Liget u. 55.
Tel.: +36-96-315-317
E-mail: ujmuvhaz@gmail.com

Jelentkezés
A mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével akár postai úton a ház címére, akár e-mailben a
megadott címen.
Jelentkezési határidő: 2018. november 12.

Üdvözlettel:

Győr, 2018. október 2.

Radicsné Csőre Andrea
igazgató

