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Esélyt adunk- Esélyt KAPunk Fesztivál 2017 

  

Az Autisták Országos Szövetsége a MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjának támogatásával 

pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az autizmussal élő, tehetséges személyek esélyegyenlőségének 

biztosítása a művészet területén, az autista személyek és családjaik integrációja, valamint szabadidejük 

eltöltési lehetőségének növelése. 

Az Esélyt adunk- esélyt KAPunk Fesztivál keretében az AOSZ egy egy napos, fesztivál jellegű programot 

tervez, budapesti helyszínnel 2017. augusztusában, melyen az autizmussal élő személyek kibontakoztathatják 

tehetségüket valamely előadóművészi területen, a programot támogató, népszerű művészek mentorálásával. 

A felhívásra zene, tánc, előadóművész, színházi produkció művészeti ágakban lehet jelentkezni. 

A felhívásra 8. évüket betöltött személyek jelentkezhetnek, felső korhatár nincs. Kiskorú, vagy gondnokság 

alatt álló személy esetén szülő illetve gondnok hozzájárulási nyilatkozata szükséges! 

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

  

A pályázat témája: 

A kulturális területen, az esélyegyenlőség elősegítése autista művészek, előadóművészek körében. 

  

A pályázók köre: 

Autizmussal élő amatőr és hivatásos művészek 

Korhatár: 8 éves kortól, felső korhatár nélkül. 

A pályázat országos hatókörű, nincs területi korlátozás. 

A pályázati kategóriák: 

1. Zeneművészet (népzene, hangszeres zene, ének, egyéni illetve csoportos) 

2. Irodalom, színház 

3. Táncművészet 

4. Egyéb előadóművészet 

A pályázaton a fenti művészeti ágakban lehet nevezni, egyéni vagy csoportos műfajban. 

A pályázóknak meg kell nevezniük egy saját művészeti területükön elismert művészt akit az AOSZ 

felkeres, 

hogy szakértelmével mentorálja a pályázót. 

  

Pályázati díj: nincs 

A pályázatot kezelő szervezet: 

Autisták Országos Szövetsége- 1053 Budapest, Fejér György utca 10. 



Telefon: +36-1- 354-1073 

E-mail: palyazat@esoember.hu 

www.aosz.hu 

  

A pályázás menete: 

A pályázati anyagokat 2017. június 26-áig várjuk a palyazat@esoember.hu címre. 

A pályázatra beérkezett művészek a bemutatott anyaguk alapján előzsűrizésen vesznek részt. 

Amit tenni kell: 

 töltse ki az online Pályázati adatlapot IDE kattintva 

 küldje el a művészetéről bemutatkozó anyagot (fényképet, felvételt) emailben 

a palyazat@esoember.hu e-mail címre (A fotó/ képek elnevezésének illetve a CD-n szereplő 

hanganyagok címének azonosnak kell lennie a Pályázati adatlapon feltüntetett alkotás(ok) 

címével.) 

 küldjön egy rövid bemutatkozó levelet (maximum 1 oldal legyen) emailben 

a palyazat@esoember.hu e-mail címre 

  

Egyéb rendelkezések: 

A pályázók, a pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályaműveket a pályázat kezelője, az 

AOSZ digitálisan feldolgozza, azokat különböző kommunikációs csatornáin (pl. honlap, Facebook) 
megjeleníthesse, valamint különböző kiadványokban felhasználhassa, megjeleníthesse az alkotások digitális 

feldolgozásait, az alkotó nevének feltüntetésével, valamint a képekből – az alkotókkal egyeztetve – 
vándorkiállítást szervezzen. 

A pályázó a pályázaton részvétellel elismeri, elfogadja, hogy a további felhasználással kapcsolatban 
semmilyen anyagi követeléssel, szerzői jogi díjjal nem élhet. 

A program és a pályázati kiírás INNEN letölthető. 

 Sikeres pályázást kívánunk! 
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