Проектът КОДАНЕК „Свързване на Дунавските съседи чрез култура“
на работещите в Дунавска мрежа, представя

КОНКУРСИТЕ

МОЕТО ЛИЧНО
КУЛТУРНО
СЪКРОВИЩЕ
УДЪЛЖЕН ДО 15
ЮНИ 2020 Г.

Един пример: занаята оцветяване със синьо багрило на дунавските
шваби, Франц Флок

Проектът се подкрепя от:

По-подробна
информация на
уебсайта

CODANEC.EU

СБИРКА ОТ ЛИЧНИ КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА
КОДАНЕК е международен проект, в който са поканени да участват отделни лица
и групи от дунавските страни. Във фокуса стоят въпросите:

Кои лични нематериални културни съкровища има в
различните дунавски страни?

Кое е Вашето лично нематериално културно съкровище, което
бихте желали да съхраните и което с удоволствие бихте
представили на европейските съседи?

УЧАСТВАЙТЕ!
ПРЕДСТАВЕТЕ ВАШЕТО ЛИЧНО
КУЛТУРНО СЪКРОВИЩЕ!
Това може да е занаят, кулинарен специалитет от Вашия регион, танц, обичай
или нещо стойностно, което е важно за Вас.
Вие още обмисляте? Примери ще намерите на нашия уебсайт codanec.eu
Изпратете формуляр А с Вашия текст на Вашия роден език и на Английски и снимка на
Вашето културно съкровище на info@ileu.net. Изпращането е възможно по всяко време.

РАБОТЕЩИ В ДУНАВСКАТА МРЕЖА
През октомври 2019 стартира новият проект КОДАНЕК „Свързване на дунавските
съседи чрез култура“ на работещите в Дунавската мрежа. В тази възникнала през 2008
образователна мрежа по течението на Дунава участват повече от 100 гражданскообществени организации от секторите образование, култура, социални въпроси и
околна среда, висши учебни заведения и училища от 12 страни в дунавското
пространство. Чрез съвместни проекти те искат да дадат своя принос за добросъседско
съжителство в дунавското пространство в една мирна, обединена в многообразието
Европа. Проектът КОДАНЕК се подкрепя от Държавното министерство на БаденВюртемберг и град Улм и продължава до септември 2021.

Изпращане до 2 0 г.
20
до 15 юни
У д ъ л ж е н31.05.2020
на info@ileu.net
ключова дума:
Условие е предварителното или едновременно изпращане на
Competition

КОНКУРСИ

„лично културно съкровище“ (формуляр А) или препратката към
Едно от културните съкровища от галерията на уебсайта codanec.eu.

КОНКУРС ПО КРЕАТИВНО ПИСАНЕ
Каква история разказва Вашето културно съкровище?
Станете креативни, разкажете лична история, анекдот, истинска или
фиктивна случка, фантазия, с която свързвате културното съкровище. И
спечелете за най-добрия текст награда.
Напишете макс. 5000 знака вкл. празните удари.
Изпратете Вашия текст на Английски и на Вашия роден език. Моля
обадете се, ако се нуждаете от помощ при превода на Вашия текст на
Английски.

ФОТОКОНКУРС
Как би могло Вашето културно съкровище да се представи
сценично в една снимка?
Направете особено красива фотография на избраното от Вас
културно съкровище. Можете да предадете до три снимки.
Най-добрите снимки ще бъдат отличени с награди и показани в изложба.
Изпратете снимките в добро качество (мин. 1080 пиксела) във формат
.jpg или .png в размер 1-4 МВ.

ВИДЕОКОНКУРС
Бихте ли желали да представите в едно видео Вашето културно
съкровище сами или като група?
Направете кратко видео (макс. 3 мин.) за Вашето културно съкровище.
Вие можете да разкажете за Вашето културно съкровище, да го покажете
активно или да го представите съвсем креативно сценично. Най-добрите
изпратени видеа ще получат награда.
Записът може да е на Английски или на Вашия роден език. Моля
изпратете записания текст в писмена форма.

ИЗЛОЖБА

НАЙ-ДОБРИТЕ ИЗПРАТЕНИ МАТЕРИАЛИ*
25.юни - 15.юли 2020

Дом за срещи, Грюнер хоф 7,
89073 Улм, Германия

*Жури ще избере снимките, видеата и текстовете, които ще бъдат изложени. Също така
победителите в конкурсите. Публичното награждаване ще стане в рамките на Дунавския
празник Улм/Ной-Улм 2020.

Условия за участие
Предпоставка за участие във всички конкурси е изпращането на Вашето културно
съкровище (формуляр А). Изпращане на текстовете на Вашия роден език и на
Английски.
Към всяка пратка (текстове, снимки, видеа) трябва да се добави попълнен формуляр за
участие със заглавие, дата на записа и описание. Участващият трябва да потвърди
със своя подпис, че притежава авторските права на текстовете, снимките и видеата и е
получил съгласието на изобразените лица.
С изпращането участващият разрешава на ILEU e.V. използването на снимките чрез
електронни и печатни медии и в рамките на публични изложби. Видеата ще бъдат
качени на YouTube-канала ILEU и ще бъдат свързани с уебсайта на проекта
(codanec.eu).

Контакт и информация

Отговорник за проекта:

ILEU e.V.

ILEU e.V.

Кармен Рухиайнен
(сътрудничка в проекта)

Кармен Щадельхофър
(председател)

info@ileu.net

carmen.stadelhofer@uni-ulm.de

+49 (0) 731 – 379 951 66

+49 (0) 731 – 379 951 66

