A MI VILÁGUNK PÁLYÁZATOK

Pályázatok
Összeállította: Karkó Ádám, Németh Gábor

Mephisto alkotópályázat
A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Pannonia
Entertainment – Pannonia Movie által üzemeltetett
budapesti Cinema MOM a Klassz program keretében
közös alkotópályázatot hirdet Mephisto alkotópályázat címmel.
Beküldési határidő: 2022. január 30.
A pályázók köre: olyan középiskolások, egyetemisták
és fiatal művészek jelentkezését várják, akik kedvet
éreznek, hogy Szabó István Mephisto című nagyjátékfilmjének az NFI – Filmarchívum által digitálisan
felújított, 2022 márciusában a mozikba kerülő kópiája
kapcsán képzőművészeti alkotást hozzanak létre. Egy
pályázó legfeljebb három munkával pályázhat.
A legjobb munkákat beküldő pályázók a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Pannonia
Entertainment ajándékcsomagját kapják. A díjátadó
és a kiállításmegnyitó 2022 márciusában lesz.
További információ: https://filmarchiv.hu/hu/
alapfilmek/palyazatok/mephisto-palyazat

Esszé- és kisfilmpályázat középiskolások
számára
Alkotói pályázatot hirdet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola középiskolás diákok számára, esszé és
kisfilm kategóriában. A pályázat célja, hogy a diákok
olyan munkát készítsenek el, amelyben bemutatnak
egy olyan pedagógust, aki 1–12 éves korú gyermekét
neveli, és a diák nagyra becsüli pedagógiai munkásságát.
Beküldési határidő: 2022. február 7.
A pályázók köre: a 9–10. és a 11–12. osztályos tanulók,
akik kétféle műfajban pályázhatnak. Azokat a saját
alkotású esszéket vagy kisfilmeket várják a pályázatra, amelyekben a középiskolás diákok – egyénileg vagy
csoportosan – bemutatják az 1–12 éves gyermeküket
nevelő pedagógusok munkájának szépségét. A beadott
pályamunka alapfeltétele, hogy megszólaljon benne
legalább egy aktív pedagógus.
További információ: https://avkf.hu/palyazatkozepiskolas-diakok-szamara
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Mindszenty-verseny
A Magyarországi Mindszenty Alapítvány és a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány tanulmányi versenyt
hirdet 9–12. évfolyamon tanuló, a Kárpát-medencében
élő magyar középiskolások számára. A verseny célja,
hogy a XXI. századi fiatalság elé olyan példaképeket
állítsanak, akiknek a megismerése, követése pozitívan
hat ennek a generációnak a személyiségfejlődésére.
További célja a versenynek, hogy a versenyzők elmélyítsék a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos ismereteiket is.
Beküldési határidő: 2022. február 28.
A pályázók köre: A versenyre valamennyi 4, 6 vagy 8
osztályos Kárpát-medencei középiskola 9–12. osztályos nappali tagozatos tanulója jelentkezhet egy esszé
megírásával és beküldésével.
További információ: http://fiatalokanemzetert.
hu/mindszentyverseny

A tettenérés kamerája
A Petőfi Irodalmi Múzeum A tettenérés kamerája
címmel hirdet 16–25 év közötti amatőr filmkészítők
számára pályázatot. A pályázathoz a PIM gyűjteményéből és Mészöly Miklós szövegeiből ingyenesen
hozzáférhető és átdolgozható tartalmakat tettek
közzé a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai. A pályázatban ezek közül kell kiválasztani a neked tetszőt,
amelyet átdolgozhatsz, megzenésíthetsz, dramatizálhatsz vagy akár illusztrálhatsz.
Beküldési határidő: 2022. március 1.
A pályázók köre: A pályázó amatőr filmkészítő, tehát:
filmkészítő vagy képzőművészeti végzettsége (még)
nincsen, jelenleg ilyen területeken nem oktat.
A legjobb beérkezett pályázati anyagokat kiállítják
múzeumi és virtuális terekben, illetve pénzjutalomban részesítik a győztes pályázókat.
Az 1. helyezett 120 000 Ft, a 2. helyezett 100 000 Ft,
a 3. helyezett 80 000 Ft pénzjutalomban részesül.
További információ: https://pafi.hu/palyazat/atetteneres-kameraja

