INVITAȚIE
la
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE EPIGRAMĂ BUCUREȘTI

ediția a 5-a, 2022
Dragi colegi epigramiști,
Vă mulțumesc pentru că existați și încă mai scrieți epigramă-și chiar epigramă bună.
Am plăcerea, cinstea și onoarea ca după 7 ani de la ediția a 4-a a FESTIVALUL
NAȚIONAL DE EPIGRAMĂ ȘI CARICATURĂ BUCUREȘTI, să vă anunț astăzi ediția
a 5-a. Acum festivalul se va numi FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE EPIGRAMĂ
BUCUREȘTI. Această ediție va avea loc pe data de 17 septembrie 2022 și va fi online.
De ce internațional? Pentru că vor participa mulți epigramiști din diaspora.
Premierea va avea loc pe data de 17.09.2022, la ora 15,00 în sălile AGIR din Piața
Romană din București. B-dul Dacia nr 26 (între coloane și Pizza Hut, deasupra librăriei
AGIR, la et.1). Se vor citi epigramele premiate. Festivalul va dura 1 zi, ca în și la ediția a
patra, pentru că nu am găsit în București o casă de cultură sau incultură, sau vreun primar
mai inimos,care să ne sponsorizeze cu masa și cazarea (așa cum au unii fericiți de prin
județele patriei).
Concurenții vor trimite câte 2 epigrame la temele:
1-„Totul de vânzare”,
2-„Se strânge șurubul” și
3-„Inginerii moderne”
Trimiterea lucrărilor se va face pe adresa de mail viorel.martin@gmail.com,
semnate, (fără moto), cu diacritice, tehnoredactate pe o coloană, fără tab-uri sau altă
tehnoredactare.
Premiile vor fi următoarele:
premiul I=1200 lei,
premiul II=1000 lei și
premiul III=800 lei.
Premiile se vor trimite prin bancă.
Festivalul este organizat de Uniunea Epigramiștilor din România, Cercul ING
EPIGRAMA al epigramiștilor ingineri din AGIR-care oferă și premiile- și Clubul
Epigramiștilor “Cincinat Pavelescu” din București
Dacă ne mai sponsorizează substanțial vreo entitate (societate comercială, oameni
de afaceri, etc) vom mai mări bucuroși premiile.
Epigramele pentru festival se vor trimite până pe data de 10.09.2022 ora23.00.
Să auzim numai de bine!
Cu prietenie și prețuire,
Viorel Martin

