Rapben mondom el
A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett az esélyegyenlőség elősegítése mellett, és
fontos értéknek tartja a kerület sokszínűségét, ezért a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. a Nemzetközi Roma Nap alkalmából
Rapben mondom el
címmel rap versenyt hirdet VIII. kerületi fiatalok számára. A rap verseny szakmai koordinátora
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - FiDo Ifjúsági Központ.
A Józsefvárosi Önkormányzat a kezdeményezést Balogh Lajos “Paci” emlékének ajánlja.
Mondd el rapban, ami romaként vagy nem romaként, de józsefvárosiként érdekel, ami a VIII.
kerülethez köt.
A rap verseny célja: A Rapben mondom el rap verseny célja, hogy bemutatkozási
lehetőséget biztosítson a VIII. kerületben élő fiatalok (12-22 év) számára. A rap versenyben
olyan eredeti rapdalok beküldésével lehet részt venni, amik a kerületben élő fiatalok számára
fontos témákról, Józsefvároshoz fűződő viszonyukról szólnak.
Kik nevezhetnek? Józsefvárosban élő, 12 évnél idősebb és 23 évnél fiatalabb
magánszemélyek. A beérkezett pályaműveket két kategóriában értékeli a szakmai zsűri:
I. kategória: 12-18 éves korosztály
II. kategória: 18-22 éves korosztály
Követelmények:
A pályaműveket előre elkészített zenei alapra (Ulicza Ákos zenéje) kell elrappelni, ami ide
kattintva letölthető. Olyan rapszöveget várunk, amik az előadó számára érdekes, VIII. kerületi
témákról szólnak, amik kifejezik Józsefvároshoz való kötődésüket.
A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, az értékelés során az alábbiakat pontozza:
● izgalmas szöveg,
● kiíró ütős refrén,
● meggyőző előadásmód,
● érthető szövegmondás,
● saját szöveg,
● eredeti gondolatok.
Nem követelmény, de plusz pontot jelent:
● ha a versenyző cigány nyelven is megszólal a rapben,
● ha videoklipet forgat a dalhoz,
● ha többen adják elő a rapet.
A Pályázatot kiíró a másokat sértő, alázó, rasszista, túlságosan durva szövegű pályaműveket
a zsűri javaslatára a versenyből kizárja.
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Szakmai zsűri:
Báró Zoltán
Horváth Kristóf - Színész Bob
Oláh Edmond - Mizo
Ulicza Ákos
Pályaművek beküldése: Az elkészült pályaműveket hang vagy videó fájl formátumban
lehet beküldeni a Fido Közösségi Park Facebook oldalán keresztül
(https://www.facebook.com/fidosz.parkosz), vagy emailben a fido@jszszgyk.hu e-mail címre.
A rapszám elküldése mellett ki kell tölteni a http://bit.ly/rapbenmondomel linkre kattintva
elérhető Google Űrlapot, vagy a rapszám mellé el kell küldeni a pályázó nevét, születési
dátumát, lakcímét és email címét, telefonszámát, valamint a pályázó adatvédelmi
hozzájárulását,18 éves kor alatti pályázó esetén törvényes képviselőjének hozzájárulását.
A pályázati kiírás 1. számú melléklete az adatvédelmi tájékoztató, amelynek elfogadásáról a
pályázat 2. számú melléklete szerint nyilatkozni szükséges.
Díjak:
I.
kategória (12-18 éves korosztály)
I. helyzet: 50 000 forint pénzjutalom és saját dal rögzítése Mizo stúdiójában
II. helyezett: 40 000 forint pénzjutalom
FiDo különdíja: ajándéktárgy 30 000 forint értékben
II.

kategória (18-22 éves korosztály)
I. helyezett: 50 000 forint pénzjutalom és klipforgatás a Dikh TV jóvoltából
II. helyezett: 40 000 forint pénzjutalom
Színész Bob meglepetés különdíja

További meglepetésdíjak a Dikh TV támogatásával.
Pályaművek beküldési határideje: 2021. április 30.
Eredményhirdetés:
2021. május 14.
A rap verseny kiírója: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Szakmai koordinátor: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - FiDo
Ifjúsági Központ
Együttműködő partner: Dikh TV.
A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy különdíjat is megállapítson, illetve
amennyiben nem érkezik elég megfelelő minőségű pályamű, ne ossza ki valamennyi
díjat.
Budapest, 2021.04.08.
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