Proiectul CODANEC „Conectarea vecinilor Dunării prin cultură” al
organizatiei Danube Networkers anunță

CONCURSUL

COMOARA MEA
CULTURALĂ
PERSONALĂ
PRELUNGIT
PÂNĂ LA 15
IUNIE 2020

Un exemplu: mestesugul vopsirii cu vopsea albastră a șvabilor
Dunării, Franz Flock

Proiectul este sprijinit de:

Mai multe
informații pe
site
CODANEC.EU

COLECȚIA COMORILOR CULTURALE PERSONALE
CODANEC este un proiect internațional la care sunt invitați persoane și grupuri din țările
Dunării. Accentul se pune pe următoarele întrebări:

Ce comori culturale intangibile există în diferite țări ale Dunării?

Care este comoara ta culturală intangibilă personală pe care ai vrea să
o păstrezi și pe care ai dori să o introduci vecinilor tăi europeni?

PARTICIPAȚI ȘI DUMNEAVOASTRĂ!
PREZENTAȚI CULTURA PERSONALĂ!
Poate fi un meșteșug, o specialitate culinară din regiunea ta, un dans, un obicei sau o valoare
care este importantă pentru tine.
Te mai gândești? Puteți găsi exemple pe site-ul nostru codanec.eu
Trimiteți formularul A cu textul dvs. în limba maternă și engleză și o fotografie a comorii tale
culturale la info@ileu.net. Trimiterile sunt posibile oricând.

DANUBE-NETWORKERS
În octombrie 2019 incepe noul proiect CODANEC „Conectează vecinii Dunării prin cultură”
demarat de organizatia Danube-Networkers. Peste 100 de organizații ale societății civile din
domeniile educației, culturii, afacerilor sociale și mediului, universități și școli din 12 țări din
regiunea Dunării participă la această rețea de învățământ de-a lungul Dunării. Prin proiecte
comune, aceștia vor să contribuie la o conviețuire bună în regiunea Dunării într-o Europă
pașnică și diversă. Proiectul CODANEC este susținut de Ministerul de Stat din BadenWürttemberg și orașul Ulm și se desfășoară până în septembrie 2021.
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Cuvânt cheie:
Pentru a participa la concurs este obligatorie transmiterea prealabilă
Competition

CONCURSUL

sau simultană a unei „Comori culturale personale” (formularul A) sau
referința la una dintre comorile culturale din galeria site-ului codanec.eu.

CONCURSUL DE SCRIERE CREATIVĂ
Ce poveste spune comoara ta culturală?
Deveniți creativi, spuneți o poveste personală, o anecdotă, o intamplare
adevărata sau fictiva, o fantezie pe care o asociați cu comoara culturală. Și
câștigați un premiu pentru cel mai bun text.
Scrie max. 5.000 de caractere, inclusiv spații.
Trimiteți textul în limba engleză și limba maternă. Vă rugăm să ne informați
dacă aveți nevoie de ajutor pentru traducerea textului în engleză.

CONCURSUL FOTO
Cum ar putea fi înscenată comoara ta culturală într-o imagine?
Faceți o fotografie deosebit de frumoasă cu comoara culturală pe care ați aleso. Puteți trimite până la trei poze.
Cele mai bune imagini vor fi onorate cu premii și expuse într-o expoziție.
Trimiteți imagini de bună calitate (min. 1080 pixeli) în format .jpg sau .png de
dimensiunea 1-4 MB.

CONCURSUL VIDEO
Ați dori să vă prezentați singur comoara culturală sau ca grup într-un
videoclip?
Realizați un videoclip scurt (maxim 3 min) despre comoara dvs. culturală.
Puteți povesti despre comoara dvs. culturală, o puteți arăta activ sau o puteti
pune creativ in scena. Cele mai bune videoclipuri trimise vor primi un premiu.
Limba poate fi în engleză sau în limba ta maternă. Vă rugăm să trimiteți textul
vorbit în formă scrisă.

EXPOZITIE

CELE MAI BUNE TRIMITERI*
25 iunie - 15 iulie 2020

Haus der Begegnung (HdB)
Grüner Hof 7, 89073 Ulm, Germania

*Un juriu decide cu privire la imaginile, videoclipurile și textele care vor fi expuse. La fel și
despre câștigătorii concursurilor. Recompensa publică va avea loc ca parte a Festivalului
Dunării Ulm / Neu-Ulm 2020.

Condiții de participare
O condiție necesară pentru participarea la toate competițiile este depunerea comorii tale
personale (formularul A), trimiterea textelor în limba maternă și engleză.
Fiecare trimitere (texte, fotografii, videoclipuri) trebuie să fie însoțită de un formular de intrare
completat cu titlu, data înregistrării și descriere. Participantul trebuie să confirme cu semnătura
sa că deține drepturile de autor ale textelor, fotografiilor și videoclipurilor și a obținut
consimțământul persoanelor înfățișate.
Prin trimitere, participantul permite ILEU e.V. să folosească fotografia prin mijloace electronice
și tipărite și în contextul expozițiilor publice. Videoclipurile vor fi încărcate pe canalul YouTube
ILEU și conectate la site-ul web al proiectului (codanec.eu).
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