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Muzsikál az Erdő: alkotói pályázatok
A Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány zeneszerzői
pályázatot ír ki új kórusmű megalkotására a 2018. évi rendezvénysorozat alkalmából. Pályázni eddig
be nem mutatott kórusművel lehet, amely Pászti Szabó Zoltán: Zengjen a dal c. versére íródott. A
vers a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok 2017-es mátraalmási rendezvénynapján
született a Vox Mirabilis Kamarakórus előadása közben.
Pászti Szabó Zoltán költő a kórus koncertjét hallgatva kapott ihletet, s a verset fel is olvasta a
helyszínen a jelenlévők örömére Koltai László szobrászművész által faragott „Muzsikál az erdő”
emlékfa tövében. A vers bizonyíték a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat alkotások megszületését
ösztönző hatására, a művészek, a művészeti ága kölcsönhatására, egymás erősítésére. A győztes
kórusmű ősbemutatójára és az ünnepélyes eredményhirdetésre a szentkúti rendezvénynapon kerül
sor a zsűri elnökének, Zemlényi Katica karnagynak, a Vox Mirabilis Kamarakórus vezetőjének a
vezényletével.

Az idei évad első eseményéhez a „Muzsikál az erdő a Hírös Városban” rendezvényhez kötődik
Gyermekrajzpályázatuk. A negyedik alkalommal meghirdetett Gyermekrajzpályázatra érkező
alkotások technikája szabadon választott, bíznak a gyerekek eredeti ötleteiben, kreativitásukban. Az
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ünnepélyes eredményhirdetést a „Muzsikál az erdő a Hírös Városban” rendezvényük gyermeknapi
programján, 2018. május 27-én tartják Lakitelek – Tőserdőn. A kiállítási anyagot a többi térség
rendezvényein is láthatják az érdeklődők.
A Képzőművészeti Pályázatra várják magyarországi és határon túli magyar művészek
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, iparművészek, keramikusok) pályázatát, akiknek az
alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. Idei újdonság, hogy a pályázat
két fordulósra módosult, az alkotóknak először egy jó minőségű fotót kell beküldeniük, majd a zsűri
által kiállításra javasolt alkotásokat kérik be zsűrizésre a második fordulóban. A legjobb alkotásokból
összeállított kiállítást a mátrai rendezvénysorozatuk egyik helyszínén tekinthetik meg. A pályázatot
szakmai zsűri bírálja el, a zsűri elnöke Józsa Judit, a Magyar Kultúra lovagja, művészettörténész,
kerámiaszobrász.
Ez évben hatodik alkalommal írt ki Fotópályázatot a Muzsikál az Erdő Alapítvány. A
rendezvénysorozat szellemiségével, az erdő szeretetével, az erdő és a zene kapcsolatával, az
egészséges életmóddal, a tiszta, zöld környezet iránt érzett felelősségvállalás eszméjével
összeegyeztethető témákban bárki, bárhol készült digitális alkotását beküldheti. A zsűri elnöke Haris
László fotóművész, az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának tagja. A Fotópályázat anyagának
kiállítását, az eredmények kihirdetését a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok záró
rendezvényén, Gyöngyöstarján határában, a Borhy-kastély kertjében tekintheti meg a közönség. A
kiállítás anyaga látható lesz az ország más régióiban szervezett programok keretében.
Az „Muzsikál az erdő” Irodalmi Pályázatára olyan irodalmi alkotásokat várnak, amelyek
összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. Az irodalmi alkotások műneme és műfaja
szabadon választható. Az Irodalmi Pályázat eredményhirdetése a „Muzsikál az erdő”
rendezvénysorozat tar-fenyvespusztai helyszínén történik. Az eredményeket ünnepélyes keretek
között Győrffy Ákos, József Attila-díjas költő, a zsűri elnöke hirdeti ki, Vasvári Csaba színművész
pedig előadja a nap során a helyezett műveket.
A szervezők biztatják az alkotókat, hogy vegyenek részt pályázatokon. A pályázati kiírások részletei
megtalálható honlapukon, a www.muzsikalazerdo.hu [1]-n, közösségi oldalunkon, a Pályázatfigyelő
és a Pályázatmenedzser portálon.
Várnak minden erdőjáró, művészetkedvelő látogatót, a régi ismerősöket és az újonnan bekapcsolódó
érdeklődőket a teljes egészében ingyenes programokra. Hiszen tudják: „Muzsikál az erdő – ahol az
erdő és a zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság, testi-lelki feltöltődés”!
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