®
Hallgatók a Művészetért Egyesület
Magyar Ifjúsági Konferencia

a Hallgatók a Művészetért Egyesület és a Magyar Ifjúsági Konferencia
bemutatja:

összművészeti ifjúsági kulturális fesztivál
„Fiatalok a kultúráért, kultúra a fiatalokért határok nélkül”
Veszprém, 2016. október 10-16
A fesztivál megnyitó ünnepsége: 2016. október 10. 18:00
Fellépőnek és kiállítónak az alábbi kategóriákban jelentkezhetsz díjmentesen ha
középiskolás vagy egyetemista vagy:








ének (egyéni, csoportos, zenekar; musical, operett, pop, rock, stb.)
zene (egyéni és hangszeres; klasszikus hangszeres produkciók)
vers- és prózamondás (versek, saját költemények, novellák)
tánc (egyéni és csoportos)
rövidfilmek
fényképészet (amatőr, profi; kiállítóként 5 db fotó küldhető)
színházi workshop (I. Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó)

Jelentkezni a www.pannon-unifest.eu* oldalon lehet szeptember 23-ig. Akik
szeptember 10-ig jelentkeznek, számukra ajándék fesztiválpólót adunk ajándékba.
A fellépések ideje: 2016. október 14-16.
Kiállítás megtekinthető: 2016. október 10-16.
A fesztivál helyszínei:




Pannon Egyetem E épület Kamara terem
Pannon Egyetem E épület Közösségi helység
Pannon Egyetem Aula

A fellépőket és a kiállítókat szakmai zsűri értékeli és az alábbi díjakat fogja
kiosztani:





2 db 3 fős 1 hetes görögországi nyaralás
színház- és fesztiválbelépők
40-50.000 Ft értékű kultúrakártyák, összesen 180.000 Ft értékben
további értékes jutalmak

● e-mail: info@pannon-unifest.eu ● web: www.pannon-unifest.eu ● Tel.: + 36 20 357 39 43
● levelezés: Hallgatók a Művészetért Egyesület, H-8200 Veszprém, Szilvádi utca 10/E.
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A szakmai zsűri vezetője 2016-ban: Oberfrank Péter Liszt Ferenc-díjas magyar
karmester
A fesztivál Dr. Navracsics Tibor az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért
és sportért felelős biztos fővédnöksége, valamint Porga Gyula, Veszprém Megyei
Jogú Város polgármesterének védnöksége alatt valósul meg.
* Amennyiben úgy gondolod, hogy az online jelentkezésed sikertelen, biztonság
kedvéért, küld el nekünk jelentkezésed a jelentkezes@pannon-unifest.eu címre.

A II.
támogatói:
Veszprém MJV Önkormányzata
Pannon Egyetem
MVM Partner Zrt.
BalaBit
EuroFamily
Partnerek
Nemzeti Ifjúsági Tanács
Csermák Antal Zeneiskola
További információ:
Web: http://pannon-unifest.eu/
E-mail: info@pannon-unifest.eu
Facebook: facebook.com/pannon.unifest
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