100 szóban Budapest kiállítás és díjátadó– idén hatodik alkalommal
Idén hatodik alkalommal hirdeti meg a Mindspace csapata a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központtal együttműködve a 100 szóban Budapest című pályázatot. A jelentkezők
2019. július 15-ig küldhették be maximum százszavas történetüket, amely bármilyen módon
kapcsolódik a fővároshoz.
Az első három helyezett pénzjutalmat kap, a legjobb száz írás zsebkönyvben is megjelenik, az
illusztrátorok munkáiból pedig kiállítás nyílik az őszi CAFe Budapest Fesztiválon a Fővárosi
Szabó Ervin Központi Könyvtárban.
A 100 szóban Budapest pályázat egyre nagyobb népszerűségnek örvend, minden évben egyre több
pályamű érkezik mindenféle korosztály képviselőitől. A történetek legfeljebb 100 szavasak lehetnek
és valamilyen módon kapcsolódniuk kell a fővároshoz. A kötődés lehet egy régi gyerekkori emlék,
egy álom, egy futó gondolat vagy bármilyen asszociáció. A lényeg, hogy a történet rövid, frappáns,
eredeti legyen, és valahogyan kapcsolódjon Budapesthez. Személyenként legfeljebb öt történettel
lehet indulni a pályázaton.
A történeteket 2019. július 15-ig lehetett beküldeni online a www.100szobanbudapest.hu oldalon,
illetve postai úton vagy személyesen a Lumen Kávézóba (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.).
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai idén Székely Kriszta rendező, Jakab Juli
dramaturg-színésznő, Nagy Dániel Viktor színművész és Busa Pista előadóművész. A három
legjobb történet alkotója pénzjutalmat kap, és immár harmadszor külön jutalmazzák a 18 év alatti
kategória győzteseit is, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jóvoltából. A zsűri döntése alapján a
legjobb 12 történetet kortárs művészek illusztrációival az őszi CAFe Budapest Fesztiválon állítják
ki, a díjátadó ünnepségen pedig három történetet megzenésítve is bemutatnak. A Fővárosi Szabó
Ervin Központi Könyvtár ad otthont a záró kiállításnak és a díjátadó ünnepségnek október 4-én,
18:00 órakor. Ez az esemény egyben a CAFe Budapest Fesztivál egyik nyitóprogramja lesz. A 100
szóban Budapest száz legizgalmasabb pályaműve emellett idén is megjelenik zsebkönyv
formájában.
Az utóbbi négy évben több mint 4000 történet érkezett a pályázatra.
További információ:
www.100szobanbudapest.hu
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