
A Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi 

és Szociálpolitikai Főosztály Köznevelési és 

Ifjúsági Osztálya az „Iskolakapun kívüli 

program” keretében 14-19 éves fővárosi 

középiskolás diákok számára tehetségkutató 

versenyt hirdet négy kategóriában.versenyt hirdet négy kategóriában.

Kategóriák
• Tánc: műfajtól független, egyéni és csoportos táncprodukciók (maximum 12 fő/csapat)
• Vers- és prózamondás: szerzőtől és műfajtól független
• Ének-zene: egyéni hangszeres zene vagy egyéni illetve csoportos ének hangszeres kísérettel

vagy hangszeres kíséret nélkül, zenei alapról
• Egyéb: minden, ami az előző három kategóriába nem sorolható (pl. artista szám, stand-up

comedy, pantomim, bűvészet stb.)

Verseny menete
• Az értékelések minden fordulóban egyazon műsorszámra történnek (vagyis végig ugyanazt a

műsorszámot kell előadni, mint ami a jelentkezéskor beküldésre kerül)
• Az előzetesen benyújtott produkciókat értékeljük és az arra érdemeseket juttatjuk a következő

fordulóba
• Az elődöntő eredményhirdetése 2015. március 17-től várható

Rendelkezésre álló feltételek és technika
• Színpad mérete: kb. 12m x 5,5m x 2,5m
• Hangtechnikai eszközök és kiegészítők
• Fénytechnika
• Pianínó
• Balett szőnyeges színpad
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A rendezvényről felvételek készülnek, melyeket közzéteszünk Budapest Főváros Önkormányzatának A rendezvényről felvételek készülnek, melyeket közzéteszünk Budapest Főváros Önkormányzatának 
hivatalos honlapján, illetve a programsorozat hivatalos hivatalos honlapján, illetve a programsorozat hivatalos FacebookFacebook oldalán is.oldalán is.

A A programváltoztatás programváltoztatás jogát fenntartjuk!jogát fenntartjuk!

• Balett szőnyeges színpad

Díjazás
• Kategóriánkénti I-III. helyezett

o I. helyezett 20.000 Ft értékű kultúra utalvány
o II. helyezett 15.000 Ft értékű kultúra utalvány
o III. helyezett 10.000 Ft értékű kultúra utalvány

• Közönségdíj 20.000 Ft értékű kultúra utalvány

Jelentkezés feltételei
• A versenyre 14-19 éves fővárosi székhellyel vagy telephellyel rendelkező középfokú iskolák és

kollégiumok diákjai jelentkezhetnek
• Egy maximum 5 perces produkcióról készített internetre feltöltött, színpadképes minőségű

videofelvétel beküldése (melynek webcímét a jelentkezési lapon kell belinkelve megadni)
• A Budapest Főváros Önkormányzata (www.budapest.hu) és az Iskolakapun Kívüli Program

Facebook weboldalán megadott és hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap elküldése
2015. március 8-ig az ifjusag@budapest.hu címre

Információ: Ulrich Zita (06-1-999-9119; Ulrich.Zita@budapest.hu)


