
PLAKÁTPÁLYÁZAT 2022 

A Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál 
plakátpályázatot hirdet 2022-es 
mesterkurzusára. 

A Crescendo Nyári Akadémiát 2022-ben  
18. alkalommal rendezzük meg Magyarországon.  

Mit érdemes róla tudni? 
• 12 napos komolyzenei mesterkurzus, 
• a világ minden tájáról érkeznek fiatal, tehetséges zenész hallgatók és zeneművész tanárok, 
• Tokajban tartjuk, 
• választható kurzusok: magánének, szólóhangszer, kamarazene, zenekar, opera, barokk, 

jazz. 
• A hallgatók és a diákok koncerteket, zenetörténeti előadásokat, workshopokat is tartanak 

az érdeklődő közönségnek. 

Mitől más, mint a többi mesterkurzus? 
• Nagy hangsúlyt fektet a lelki programokra, 
• versengésmentes teret biztosít a zenetanulásra, 
• közös beszélgetések, kiscsoportos alkalmak keretében a művészi élet kihívásokkal, 

feszültséggel teli világa által okozott lelki problémák feloldására is. 

Milyen pályaműveket várunk? 
• Crescendo szellemiségét közvetíti, 
• figyelemfelkeltő (például kiemelkedik a világ zenei egyetemein kifüggesztett többi plakát 

közül), 
• megszólítja a magyar és külföldi fiatal, zenei tehetségeket, 
• kedvet csinál a jelentkezéshez, 
• átadja az információt, hogy komolyzenei mesterkurzusról van szó, 
• kiderül könnyen, hogy hol lehet további információkat találni. 

Mi a célunk a pályázattal? 
• Munkalehetőséget biztosítani tervezőknek ebben a járvánnyal nehezített időszakban is, 
• segíteni akár abban is, hogy a munkájukkal bekerülhessenek a magyar és a nemzetközi 

vérkeringésbe; 



• ízléses és fiatalos, korszerű vizuális anyag inspirálása a Crescendo Nyári Akadémia 
számára. 

A pályamű formai követelményei: 
• Méret: A/3 
• Betűtípus: DaxlinePro 
• Szín: CMYK 
• Kiterjesztés: pdf 
• Felbontás: 150 dpi 
• Egy pályázó EGYETLEN művel pályázhat. 

Kötelező szöveges tartalom: 
Nemzetközi mesterkurzus és fesztivál 
2022. július 20. – augusztus 1. 
crescendoinstitute.org 

Kötelező grafikai tartalom: 
• A Crescendo Nyári Akadémia logója 
• A logó és az arculati betűtípus innen tölthető le: 

További információ a Crescendo Nyári Akadémiáról: 
• Honlap: crescendoinstitute.org/hu/ 
• Facebook: facebook.com/crescendosummerinstitute 
• Instagram: instagram.com/crescendosummerinstitute/ 
• Imagefilm: vimeo.com/365063608 

A pályaműveket a plakat2022@crescendohungary.org e-mail címre várjuk. 

Beküldési határidő: 2021. február 28. 

A nyertest 2021. március 14-ig e-mailen értesítjük. A pályázatot a Crescendo Nyári Akadémia 
vezetősége bírálja el. 
A munka véglegesítése (a Crescendo változtatási, pontosítási kéréseinek végrehajtása, 
esetlegesen közös továbbgondolkozás) és kifizetése: 2021. április 30. 

A nyertes pályázó díja: 100.000 forint 

A díj tartalmazza a jogdíjat: a grafikai díjat és a további felhasználási díjat. A Crescendo Nyári 
Akadémia igényt tart a pályamű nyersanyagára, és fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben 
felhasználja, átdolgozza az anyagot. A pályázás díjmentes.  

További kérdés esetén írj a plakat2022@crescendohungary.org e-mail címre. 
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