UNIUNEA EPIGRAMIȘTILOR IN ROMÂNIA
PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL ŞI CENTRUL CULTURAL-SOCIAL VIŞEU DE
SUS
DESPĂRŢĂMÂNTUL VIŞEU-IZA AL ASTREI
CENACLUL DE UMOR PUPĂZA

Organizează
în perioada 24-25 aprilie 2020
cea de-a XVIII-a ediţie a
Festivalului Naţional de Satiră şi Umor
ZÂMBETE ÎN PRIER
Cu această ocazie se vor întâmpla următoarele concursuri:
I. CONCURS DE EPIGRAME CU TEMELE:



”Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul” – 2 epigrame
”A emigra, emigrare” - 2 epigrame (se admite toată familia de cuvinte)

Lucrările vor fi trimise în trei exemplare, cu motto şi plic închis, în care se va arăta
identitatea, adresa şi datele de contact, până cel târziu în data de 30 martie 2020, pe adresa:
Muzeul de Istorie și Etnografie, str. Libertăţii, nr.7 Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod
435700, cu specificaţia: „Pentru concursul de epigrame”.
La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni, membri sau nu ai Uniunii
Epigramiştilor din România.
II. CONCURS DE PARODIE
Concurenţii vor pritoci o parodie la următoarea poezie:
Magda Isanos
Dimineața
Vreau să descopăr lumea, niciodată
n-am crezut, cum spun poeții, că-i frumoasă.
Însă astăzi, cu lumină pieptănată,
dimineața mi-a intrat în casă.

Fumegam de somn, când am simțit
pașii cuiva lângă perete –
ea dansa cu trupul arcuit
sub priviri mirate de portrete.
Cu picioare goale ea pășea,
în oglindă răsuna cristalul,
dimineața strămutase balul
fetelor-lumini în casa mea.
Și privind, eu mă gândeam: e bine
să fii tânăr când afară-i soare.
Zi frumoasă, îți voi pune legătoare
după gât și-o să te iau cu mine.

Pentru o mai eficientă valorificare, vă rugăm să redactaţi şi să trimiteţi parodia pe aceeaşi
pagină cu poezia (stânga-poezia, dreapta-parodia). Şi parodia va fi trimisă în trei exemplare, cu
motto, la adresa menţionată, până la data de 30 martie 2020).

III. CONCURS DE GAZEL UMORISTIC CU TEMA „Despre căsătorie”
La acestă secțiune se va trimite un gazel, în trei exemplare, în sistem motto, pe adresa
menționată mai sus.
Organizatorii au introdus în concurs această secțiune în speranța revalorificării în
perspectivă umoristică a acestei specii cu formă fixă a poeziei (de preferat maniera coșbuciană a
speciei).
IV. CONCURS DE VOLUME
Pot participa volumele de umor (epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, rondeluri,
sonete), tipărite în perioada aprilie 2019- martie 2020.
Lucrările vor fi trimise în două exemplare până cel târziu în data de 16 martie 2020 pe
adresa menţionată, cu specificaţia: „Pentru concursul de volum”. Lucrările destinate concursului
nu se restituie, ele intrând în fondul de carte al Centrului Cultural-Social.
Concurenţii pot participa la toate secţiunile concursului, fără restricţii!

Laureaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail în timp util. Cheltuielile de cazare
pentru aceştia vor fi suportate de către organizatori.
În cadrul festivalului vor fi organizate şi diverse manifestări complementare concursului
propriu-zis: recitaluri umoristice, turniruri epigramatice, lansări de carte şi reviste, etc
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0741099253-Perța Lucian,
0745631787- Iuliu Copândean.
Vă rugăm să popularizaţi invitaţia în rândul tuturor membrilor cenaclului dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim ca pana de pupăză să vă inspire!

Directorul festivalului,
Anuţa Pop

Preşedintele juriului,
Lucian Perţa

