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Ugrás a jövőbe
Kreatív alkotói pályázat fiataloknak

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) kreatív pályázatot hirdet, amelyre olyan 7–10. osztályos,
magyarországi és határon túli tanulókból álló csapatok jelentkezését várják, akik megosztják a jövőről
alkotott elképzeléseiket. A cél, hogy megmutassák, csak egy jó gondolat kérdése, és bárkiből lehet
designer vagy jövőkutató! Milyen lesz az élet a jövő
sulijában? Milyen eszközök segíthetik a jövőben a tanulást és az oktatást? Milyen szakmákban dolgoznak
majd az emberek 20 év múlva? Hogyan változik meg
környezetünk? És vajon hogyan hat ez majd például
a szünidő eltöltésére?
Az alkotások készülhetnek hagyományos, analóg vagy
digitális eszközökkel, de akár a kettő ötvözésével is.
Az első fordulón továbbjutott csapatok saját alkotásaikat egy MOME designeroktató és egy hallgató
segítségével fejleszthetik tovább. A pályázóktól azt
kérik, hogy mutassák be a jövő világát, tervezzenek
tárgyat, alkalmazást, szolgáltatást az alábbi eszközök
segítségével:
 hagyományos, analóg: kreatív rajz-festés, kollázs,

hajtogatás, makettépítés

 digitális: film, fotósorozat, animáció, gif, digitális

kollázs, 3D számítógépes modell, kreatív alkotó
applikáció
 a kettő ötvözése: 3D nyomtatás, videóhoz, fotóhoz
készített díszlet, terepasztal, stb.
Jelentkezés:
2021. február 1. és 28. között, 2–5 főből álló
csapatokkal
Pályamunkák feltöltése:
2021. április 25-ig
A pályázat díjazása:
Diákoknak, csapatoknak:
Canon IVY REC akciókamerák
Felnőtt segítőknek:
ingyenes részvétel egy MOME OPEN tanfolyamon
a 2021-es évben
További információ, regisztráció:
https://mome.hu/hu/ugrasajovobe
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Szabad a slam! Mindenkinek
az Eötvös10 slam poetry pályázata

Az Eötvös10 online slam poetry pályázatot hirdet
fiataloknak a magyar költészet napja alkalmából.
Elmúltál 14 éves, középiskolás vagy egyetemista vagy,
vannak sarkos gondolataid a világról, és szeretsz
szerepelni is? Eljött a Te időd! Slammelj bármiről, ami
foglalkoztat, vedd fel, és a max. 5 perces videót küldd
be március 31-ig az Eötvös10 Szabad a slam! Mindenkinek pályázatára! A videót készítsd el bármilyen
formátumban (MPEG4, AVI, FLV, stb.), és töltsd fel
valamelyik fájl- vagy videómegosztó (Google Drive,
YouTube, stb.) oldalra!
Nevezés és a videó beküldésének határideje:
2021. március 31.
Eredményhirdetés és díjazás a magyar költészet
napján, 2021. április 11-én az Eötvös10 Facebookoldalán (facebook.com/eotvos10).
Zsűri:
Kemény Zsófi költő, író, forgatókönyvíró, slammer és
rapper, Simon Márton költő, műfordító és Molnár Áron
színész. A legjobbak videóit nemcsak megosztják
felületeiken, de a járványhelyzet elmúltával élő fellépési lehetőséget biztosítanak számukra, ahol a zsűri
tagjai mutatják majd be a fiatal tehetségeket. Az első
helyezett Lenovo tabletet, a második és harmadik
pedig értékes kortárs könyvcsomagot nyer a fellépési
lehetőség mellett.
További információ és jelentkezés:
https://cutt.ly/mjPPx7s

