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A szervezők kizárólag magyarországi kisebbségi, 
etnikai, nemzetiségi és külhoni zenészek, zene-
szerzők, zenekarok által készíte"  új szerzeményeket 
és átiratokat várnak a pályázóktól. A népzenei ha-
gyományok beépítése, átdolgozása serkentő hatású 
a zenei életben és komoly kihívás a zeneszerzőkkel, 
zenekarokkal szemben.

Pályázatot írnak ki a „népzene modern átiratára”, 

a népzene és népdalhagyomány elemeire építkező, korszerű 

hangzásvilágú, populáris, új zenemű elkészítésére.

Pályázásra jogosultak:

Kizárólag a magyarországi kisebbségi, etnikai, 
nemzetiségi és külhoni zenészek, zeneszerzők, ze-
nekarok nevezhetnek, akik annak vallják magukat, 
zenéjüket. A pályázó zeneszerzéssel hivatásszerűen 
vagy amatőr formában foglalkozó és 15. életévüket 
betöltö"  jogi vagy természetes személyek, azaz elő-
adók, zenekarok, szerzők, akik a jelen pályázati ki-
írásnak és feltételeknek megfelelnek.

A jelentkezési adatlap (1. számú melléklet) letölt-
hető a www.art-mobil.hu/palyazat honlapról. Az 
adatlapot kitöltés után a zenei adatlappal (2. számú 
melléklet) együ"  vissza kell küldeni a szervező e-
mail címére: art.mobil@upcmail.hu.

A pályázatra készült dal bármilyen stílusú lehet, 
de közerkölcsöt, vallási-, felekezeti-, etnikai hovatar-
tozást nem sérthet. Az elkészült zeneművet a szer-
vező Art-Mobil Team K! . címére 1410 Budapest, 
Postafi ók 205 kell elküldeni postai úton.

A pályázat kétfordulós:

Az összes beérkeze"  pályaművet szakmai zsűri bí-
rálja el, és dönt a második fordulóba továbbjutó ze-
neművekről. A második fordulóba 10 alkotás jut to-
vább. A második fordulóba bekerült zeneművekből 
választja ki a nyerteseket a zsűri. 

A nyertes zenékre tánckoreográfi ák készülnek és 
a kisebbségi, etnikai, nemzetiségi és külhoni művé-
szeti csoportok táncosai mutatják be a gála műsor 
keretén belül.

Pályázati feladat:

A népzene és népdal hagyomány elemeire építkező, 
korszerű hangzásvilágú, új zenemű elkészítése. Az új 
alkotáson kívül pályázni lehet továbbá nyilvánosan 
megjelentete" , más együ" es, zeneszerző által szer-
ze" , tradicionális hangszerekkel kiegészíte" , átdol-

gozo"  alkotásokkal. A pályamű forrása származhat 
harmadik fél (más zenekar, zeneszerző) munkásságá-
ból, de csak a szerző vagy jogtulajdonos jóváhagyása 
esetén dolgozható át. Az átdolgozás ugyanakkor lét-
rejöhet a pályázó és a forrás együ" működésének és 
közös pályázatának eredményeként is.

Előnyt élvez azon pályázó, aki a saját műfajától 
merőben eltérő zenei stílusú forrást keres. A forrás-
nak zenei műfaji megkötése nincs. Egy pályázó több 
zenei anyaggal is jelentkezhet.

A már megjelentete# , nyilvánosságra hozo# , el-
készíte# , illetve átdolgozo#  zeneművet nem lehet 
beküldeni.

A koncerten, youtube-on bemutato"  zenemű nem 
számít nyilvános megjelenésnek.

A pályázati alkotásban kötelezően alkalmazandó 
zenei elemek:

– autentikus népzene, népdal zenei műfaj elemei,
– autentikus népzenében, népdalban jellemzően 

alkalmazo"  minimum 1 hangszer (hegedű, cimba-
lom, furulya, duda, tekerő, tambura, citera, koboz, 
klarinét, tárogató stb.).

Azon pályaművek előnyt élveznek az elbírálás 
során, melyek szöveges éneket is tartalmaznak. A 
feldolgozás során tetszés szerinti zenei műfaji elem 
alkalmazható.

A pályázati részvétel feltételei:

A pályázatra történő nevezés a jelen pályázati ki-
írás és feltételek teljes körű elfogadását jelenti.
A pályázat hivatalos és nyilvános oldala a 

www.art-mobil.hu/palyazat honlap. 
Egy pályázónak több zeneszám elküldése esetén 

is csak egyszer kell a jelentkezési adatlapot (1. számú 
melléklet) kitöltenie. 

Valamennyi pályázó maga felel az általa leado"  
zeneszám tartalmáért és szerzői jog tisztaságáért. 

A szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy 
minden olyan zeneszámot, amely közerkölcsöt, vallá-
si-, felekezeti-, etnikai hovatartozást, egyéb jogot, jog-
szabályt sért, a pályázaton való részvételből kizárja.

A pályázatra jelentkezőknek minimum egy dalt 
maximum három dalt lehet beküldeniük. A zenei 
adatlapot (2. számú melléklet) minden dalhoz külön 
kell kitölteni és elküldeni.

A pályázati művek hossza maximum 4-5 perc ter-
jedelmű lehet.

Az elkészült zeneművet, pályázati dalokat CD, 
DVD hordozón a szervező Art-Mobil Team K! . cí-
mére 1410 Budapest, Postafi ók 205 kell, elküldeni 
postai úton.

Zártkörű zenei pályázati felhívás

Pályázati cél új zenemű elkészítése a népzene, a népdal modern feldolgozására
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Több, egymástól különböző dal beküldése egy-
szeri nevezést jelent, ez lehet ugyanazon előadó, ze-
nekar, szerző munkája is.

A pályázó szakmai leírási ismertetőt és fotókat is 
küldhet a szervező mailjére. Az átküldö"  anyagok a 
hivatalos honlapra felkerülnek.

A pályázó zeneműveknek modern tánckoreográ-
fi a elkészítésére is alkalmasnak kell lennie. 

Szerzői jogot érintő részvételi feltételek:

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul ve-
szi, hogy beado"  zeneművéről a szakmai zsűri érté-
kelései a honlapon nyilvánosságra kerülnek.

A zsűri által legjobbnak ítélt zeneszám készítője/
készítői a pályázat győztesei. 

A nyertesek a jelentkezés során feltüntete"  ada-
tokkal kerülnek azonosításra. A döntőbe került pá-
lyázati mű felhasználásához a pályázó hozzájárul, 
ha a tánckoreográfi át nem saját maga mutatja be.

A döntőbe juto"  pályázók a nyilvános fellépé-
seket, illetve a dalok esetleges televízióban történő 
bemutatását megelőzően kötelesek a pályázati mű-
veket az Artisjus (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület) felé bejelenteni. 

A be nem jelentés következményei, amennyiben 
azok a pályázat kiírót és a rendezvények szervezőjét 
is érintenék, a szerzőt terhelik.

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
tudomásul veszi, hogy a beado"  pályaművek fel-
helyezésre kerülhetnek több nyilvános portálra és a 
pályázó ehhez hozzájárul.

A pályázó vállalja, hogy a szervezők a pályamű-
vet/műveket korlátozás nélkül felhasználhatják a 
gála bemutatójáig, a TV felvételt is beleértve, kivé-
ve a zeneművek kiadását, kereskedelmi forgalomba 
való értékesítését.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályaművek-
ből CD, DVD is készül és ehhez, mint szerző hozzá-
járul, a szerzői jogok fenntartása mellet.

Amennyiben a pályázó más zenekar, zeneszerző 
dalát dolgozza át, köteles benyújtani a szerző hozzá-
járulási, avagy az együ" működésre vonatkozó nyi-
latkozatot a szervezők részére.

Amennyiben a pályázó újnak nevezi meg a zene-
művet, de arról a későbbiekben kiderül, hogy már lé-
teze" , már megjelentetésre került (megjelentete" nek: 
kereskedelmi forgalomba helyeze" , lemez formájá-
ban kiado"  dal számít /koncerten bemutato"  nem 
számít annak/). Amennyiben az átdolgozás során 
kiderül, hogy az átdolgozás tényét harmadik fél 
nem hagyta jóvá, úgy a jogi konzekvenciákat és a 
teljes felelősséget a pályázó maga viseli.

A beado"  pályázati zenemű melle"  el kell küldeni 
a szervező e-mail címére: art.mobil@upcmail.hu a 
szerzői nyilatkozatot, minden zeneműre külön.

Határidők:

A pályázat kihirdetése: 2010. május 10.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július 15.
Az első forduló eredményhirdetésének időpontja: 
2010. július 25.
A végleges győztes és helyeze" ek kihirdetésének időpontja: 
2010. július 30.
A gála időpontja: 2010. augusztus 21. vagy 22.

Díjak:

A fődíj:
• A nyertes pályamű alkotóját ne# ó 100 000 Ft 
fődíj illeti meg. (A fődíj változtatásának jogát a kiíró 
fenntartja.)
A további díjak:
• Egy zenekarnak stúdióidő biztosítása a MÉDIA 
GENERÁL stúdiójában 
• A gála műsor programját, résztvevőit a pályázat 
kiírói által biztosíto"  Horizont Rendezvényszerve-
ző Iroda 2010-december 31.-ig a döntőbe juto" akat a 
weboldalukon – www.horizontiroda.hu – szerepelte-
ti. Az ügyfeleinek minden hónapban cca. 2200 helyre 
kiküldö"  hírlevelében bemutatja a műsoraikat.
• Tíz fő részére egy háromfogásos ebéd vagy va-
csora meghívás a Baross é# erem részéről
• Ajándék CD kollekció a Magneoton kiadó ré-
széről
• Hosszú hétvégére (három éjszakára) apartman 
biztosítása Kemencés vendégházban hat fő részére 
Golopon (Tokaj)
• Egynapos Sziget belépő biztosítása két zenekar 
részére a Sziget Kulturális Menedzser Iroda K! . 
részéről

Információk:

Pályáza" al kapcsolatos információkat az alábbi elér-
hetőségen kaphat:

Art-Mobil Team Kft.

E-mail: art.mobil@upcmail.hu

Web: www.art-mobil.hu/palyazat

Képviselő: Burger András +36-1-789-55-81

Egyéb rendelkezések:

A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati 
kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályáza-
tot módosítsa vagy megszüntesse. 

A szervező bármilyen módosítás vagy megszűnés 
esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a 
változás okától függően előfordulhat, hogy az előze-
tes értesítés nem lehetséges.

Az Art-Mobil Team K% . a pályázaton résztvevők 
személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírások-
nak (1992. évi LXIII. törvény és 1998. évi VI. törvény) 
megfelelően kezeli.


