
                                                           

Pályázati felhívás – VII. Pannonhalma Campus résztvevői számára

Mi az a Pannonhalma CAMPUS 

A Pannonhalma CAMPUS egy olyan kisvárosi kezdeményezés, ahol az 1 hetes kurzusok során a város 
vendégül lát különböző egyetemekről és szakterületekről érkező fiatalokat, akik csapatokban 1-1 
komplex problémára dolgoznak ki megoldási javaslatokat. A munkájukat a hét során szakértő mentorok
segítik, esténként kulturális programok kísérik a Campust.

Az VII. Pannonhalma CAMPUS – Pannónia Kulturális Főútja

A 2022. július 24 – 30 közt megrendezett kurzuson a csapatok az ókori Pannonia Prima földrajzi 
területéhez kapcsolódóan, a mai napig terjedő időszak kulturális vívmányai közül választhatnak témát, 
melyet önmaga történeti közegében, európai összefüggésében és korunkra való hatásában is vizsgálva 
elemeznek és mutatnak be.

A kurzus végén elvárt eredménytermékek:

1.Tanulmány létrehozása 15-20 oldal terjedelemben (képi mellékletek nélküli), forrásmegjelölésekkel, 
amely a választott témát a fenti szempontokat is figyelembe véve elemzi és ismerteti, elsősorban 
érdeklődő laikusok számára, de tudományos értelemben is helytálló pontossággal.

2. Plakát/molinó tervezése a választott téma vizuális bemutatására. Valós méret 1,5*2 m. Technika: 
szabadon választott, akár vegyes, vagy kollázs is. A tervek alapján készülő alkotásokat az EKF 2023 
népszerűsítésére, köztereken kívánjuk bemutatni.

3. Térbeli köztéri alkotás tervezése a választott téma bemutatására (szobor, objekt, installáció, 
dombormű, stb.) az alkotás makettjének elkészítése 1:10-1:20 méretarányban. A tervezett munkákat az 
alkotók közreműködésével 2023. év folyamán szeretnénk megvalósítani és kiállítani.

A kurzus 6 fős csapataiba történész, művészettörténész, építész, művészeti, és kreatív szakok diákjainak
jelentkezését várjuk. Ha más szakra jársz, de úgy érzed jó leszel és szeretsz izgalmas emberekkel együtt 
dolgozni, akkor is várunk...
A részvétel (szállás, ellátás, programok) ingyenes. A rendezvény a Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alapjának támogatásával valósul meg.

Részvételi szándékodat kérjük 2022.06.15-ig jelezd a campus@pannonhalma.hu címen, vagy a 
porta.pannonhalma.hu oldalon található jelentkezési felületen 
(https://porta.pannonhalma.hu/pannonhalma-campus/)!

Videók a korábbi Pannonhalma CAMPUS-okról:

https://www.youtube.com/watch?v=uoe7QTKRYl4
https://www.youtube.com/watch?v=Xw6q90Myp40

A Pannonhalma CAMPUS bemutatkozása az első Győri TEDx keretében:

https://www.youtube.com/watch?v=bviVv8vG3tM
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Fátrai Eszter, szervező
campus@pannonhalma.hu, www.facebook.com/PannonhalmaCampus 
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