
HangKép alkotói pályázat 
 

 
Tekintet Magamban 
~ Milyen vagyok én? ~  

 
 

Ki is vagyok én? Ezt a kérdést mindannyian feltesszük magunknak. 

Az, aki megértő; aki aggódik; aki elismerésre vágyik; akinek nincs önbizalma; 

aki az álmait szeretné megvalósítani? Választ találni rá nem mindig könnyű. 

Hallássérültként hogy látod magad? Egy utazásra hívunk, amelynek a végén 

mindenki megmutatja, hogyan is látja magát. Hogyan tudja megfogalmazni a 

művészet segítségével, hogy ki is ő. 

 

 

Az Ép Hallásért Alapítvány meghirdeti a HangKép alkotói pályázatát 

nagyothalló és siket fiatalok részére.  

 

Célunk: 

A nagyothalló és siket fiatalok alkotásaikon keresztül megmutassák, hogyan 

látják magukat a világban. 

 

 

Pályázat részletei 

 

Kiknek?  

● nagyothalló és siket fiatalok részére 

● 16-24 éves korig 

 

Mivel?  

● különböző szabadkézi technikával (rajz, filctoll, pasztell, festészet, 

montázs, mozaik, grafika, stb.) és digitális technikával készült alkotások 

● maximum A3-as méretben 

 

Hogyan? 

A következő e-mail címre várjuk alkotoi@azephallasert.hu:  

● kitöltött jelentkezési lapot és aláírt nyilatkozatot 

● az alkotásokat digitálisan (beszkennelve vagy jó minőségű fényképként)   
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Az eredeti műveket, jelentkezési lapot és nyilatkozatot a következő postai 

címre várjuk: 

Az Ép Hallásért Alapítvány - Budapest 1142, Rákospatak utca 101. 

A borítékra írjátok rá: Hangkép alkotói pályázat 

● Az alkotásoknak adjatok címet és ha van pár gondolatotok, 

mondanivalótok, azt is írjátok meg! 

  

Meddig? 

● beadási határidő: 2020. augusztus 17. 

 

Hol? 

A beküldött pályaművek megtekinthetők lesznek a honlapunkon, valamint - 

ha a helyzet megengedi - egy kiállítás keretein belül is. 

 

 

Az alkotásokat szakmai zsűri fogja értékelni.  

Az első helyezett 25.000 Ft, a második helyezett 15.000 Ft, a harmadik helyezett 

pedig 10.000 Ft díjazásban részesül.  

És ha ez még nem lenne elég, a közönség is szavaz! :) 

 

 

Hogy segítsük az alkotást új inspirációkat találtok minden héten a honlapunkon 

és bátrabbak a zárt facebook csoportunkban.  

 

 

Ha a pályázattal kapcsolatban kérdésetek van keressétek Czikora Hannát és 

Földi Dórát a következő email címen: alkotoi@azephallasert.hu  

 

 

Készen álltok?  

Mi igen! 

 

Jó alkotást! 
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