Frankofónia Fesztivál 2012
Nyílt Slam-est

A Frankofónia Fesztivál 2012 és a XIV. Költők Tavasza Fesztivál
(http://www.printempsdespoetes.com/index.php) alkalmából jöjjön el, és vegyen részt
március 13-án, kedden 19 órakor a Budapesti Francia Intézetben megrendezésre kerülő
nyílt Slam-esten!
Fedezze fel a költészet szépségét profi slammerek társaságában ! Jöjjenek el minél többen, és
tegyék próbára költői tehetségüket franciául, magyarul vagy bármely más nyelven, Pilote le
Hot és Flo francia slammerek mellett !
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Bővebb információ a slamről és a slammerekről : http://www.slameur.com/
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A nyílt Slam-est szabályai
Fellépési lehetőség szólóban, duóban vagy trióban... nincs megszabott felső határ,
amíg a produkció technikailag megvalósítható (kollektív vers jöhet létre).
A produkció élő.
Az előadók bármilyen témában és stílusban megnyilatkozhatnak.
A produkció során nem használható speciális hang-, vagy fényhatás, illetve jelmez.
Hangszerek vagy előre rögzített hanganyag használata tilos. Az előadónak olyan
öltözékben kell megjelennie, amelyet a mindennapok során is visel.
Segédeszközök nem használhatók (abban az esetben, ha a slammer nem tudja kívülről
a szövegét, kivetítőről olvashatja azt). A költő előadásának alapja a szöveg és a
közönséggel létesített kapcsolata. Ez a szabály fontos, ugyanis arra hivatott felhívni a
figyelmet, hogy a Slam művészet kizárólag a szavakra és nem a tárgyakra koncentrál.
A produkcióban elhangzó szöveg hossza maximum három perc lehet.
Fellépésenként egy szöveg adható elő.
Az előadott szöveg saját szerzemény, de a költőnek joga van, hogy más munkájából
ötletet merítsen (szavakat vagy szöveget), és azt saját művébe integrálja.
Minden elhangzó szöveg = egy pohár ital grátisz
Egyébként pedig, szavalhatjuk, olvashatjuk, énekelhetjük, elsuttoghatjuk, rappelhetjük vagy
akár el is csipoghatjuk a slam előadásunkat. Még akár pantomim mozdulatokat is
bevethetünk. Ami számít az a színpadi produkció és a gondolatok szóbeli/testbeszéd útján
történő megosztása.
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Jelentkezési lap a Slam-estre
Jelentkezési határidő 2012. március 2-ig
Faxon (36 1) 489 42 72
E-mailben i.laissy@inst-france.hu
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Keresztnév :
E-amil cím :
Telefonszám :
A produkció nyelve :

