ELŐADÓI PÁLYÁZAT
Jelentkezz előadónak a 2019-es TEDxYouth@Budapest konferenciára!
Oszd meg a történeted, gondolatod vagy kérdésed mindenkivel!
2019-es témánk:

MIÉRT? MIÉRT NE?!
Miért?
Mi hajt? Mi mozgat? Mi visz előre? Mi az, ami annyira lelkesít, hogy nem tudod
nem csinálni? Mi a gondolat, ami nem hagy aludni éjjelente? Az ötlet, ami
belendít minden reggel? Az ügy, amiért időt és energiát áldozol mindenek
ellenére? Oszd meg velünk, mit adsz hozzá a világhoz!

Miért ne?!
Azt mondják, nem így megy ez, te mégis hiszel benne? Úgy vélik, nem éri meg, te
mégis belevágtál? Úgy látják, egy gondolat, egy idea, egy ember kevés ehhez?
Miért ne lehetne elég? Miért ne lehetne átírni a megszokottat, megváltoztatni a
játékot, és új fejezetet nyitni? Csak azért, mert más még nem tette meg? Mutasd
meg a kezdetet, állj a változás élére!

Mielőtt belevágnál…
Mielőtt elkezdenéd felépíteni a pályázatod fontos, hogy tudd, pontosan milyen egy igazi
TEDx előadás. Azt is jobb tisztán látni, hogy milyen fajtái vannak az olyan ötleteknek,
gondolatoknak, amelyeket érdemes terjeszteni (ideas worth spreading). A TEDx
előadás egy nagyszerű ötletről, gondolatról vagy koncepcióról szóló beszéd egy jól
tájékozott előadótól maximum 18 percben. A jó ötlet, gondolat vagy koncepció olyan,
ami vagy új, vagy meglepő, vagy új megvilágításba helyez valami ismert dolgot,
elképzelést, amivel megkérdőjelez korábbi elképzeléseket vagy nézőpontokat.
Más szóval, a jó öltet nem csak egy személyes történet vagy egy halom tény. A jó
ötlethez tartozik bizonyítás vagy megfigyelés és előremutató összefüggésekkel
egészül ki.

TEDxYouth@Budapest
TEDxYouth@Budapest egy egésznapos esemény 30 alatti előadók inspiráló
előadásaival. Az előadók között fiatal tudósok, tervezők, mérnökök, felfedezők,
művészek, előadók beszélnek arról, amiben a legjobbak így osztva meg tudásukat és
inspriálva másokat.

Az előadások fajtái
Nagyon sokféle beszéd van, és nem kell, hogy a tiéd pontosan megfeleljen bármelyik
kategóriának, de segítségképpen jól jöhet.
Íme a leggyakoribb típusok:
1. A nagy ötlet: Ezek az előadások egy vagy két nagyon erős állítást tartalmaznak, és
ezek fontosságát magyarázzák. Pl.: Bryan Stevenson, Onora O’Neill, Chimamanda
Ngozi Adichie
2. A technikai demo: A színpadi bemutatása egy technikai újításnak, amelynek a
létrehozásában az előadó részt vett. Pl.: Tan Le, Markus Fischer, Raffaello
D’Andrea
3. A performansz: Zene, tánc, varázslás, bábelőadás, vagy más performansz, ami
rabul ejti a közönséget. Pl.: Usman Riaz + Preston Reed, Arthur Benjamin, Pilobolus
4. A művészi alkotás: Ezekben a beszédekben a művész bemutatja a művészetét,
elmagyarázza a jelentését, és az alkotás folyamatát. Pl.: Raghava KK, Liu Boli,
Aparna Rao
5. Az ámulatba ejtő csoda: Az ilyen beszédek főleg a tudomány és a felfedezés
csodáiról szólnak. Pl.: Yoav Medan, Marcus Byrne, Janna Levin
6. A kicsi ötletek: Ezek a beszédek nem egy nagy, világmegváltó ötletről szólnak,
hanem egy magával ragadó nézőpontról egy érdekes témához kapcsolódóan. Pl.:
Mary Roach, Joe Smith, Charlie Todd
7. Az ügy: Ezek a beszédek egy olyan ügyre világítanak rá, amelyről egyébként lehet,
hogy nem tud túl sokat a közönség. Pl.: Rogrigo Canales, Lawrence Lessig, Rose
George

A jelentkezés menete:
Ha még nem múltál el 30 éves, küldd el az ötletedet, újításodat, projektedet,
gondolataidat bemutató dokumentumot vagy prezentációt az info@tedxy.hu címünkre.
FONTOS, hogy a bemutatkozó mellé, a jelentkezési lapot is csatold a pályázatodhoz.
(Ha nincs külön prezentációd vagy egyéb anyagod, akkor csak a jelentkezési lapot kell
elküldened a megadott e-mail címre.)
Az összefoglalót úgy alkosd meg, hogy megtudhassuk, ki vagy, milyen ötleted/projekted
van, és azt, miért lehet érdekes az előadásod a közönség számára.
Az előadói jelentkezés lezárása: 2019. Február 3., 24:00

A pályázatok elbírálása folyamatos, legkésőbb 2019. Február 17-ig mindenkit
értesítünk.
Ha kíváncsi vagy, milyen egy jó TEDxYouth@Budapest előadás, nézd meg a korábbi
évek előadásait: http://tedxyouthatbudapest.com/tedx-videok?performer=0&event=387

Jó munkát!
TEDxYouth@Budapest csapata!

