A CODANEC project "A Duna menti országok kapcsolata a
kultúrán keresztül" a Duna hállozat bemutatja
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Példa: Dunamenti sváb kékfestő kézműves, Franz Flock

A projektet támogatja a:

További
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honlapon
CODANEC.EU

PÁLYÁZAT, SZEMÉLYES KULTURÁLIS KINCSEM
CODANEC, nemzetközi projekt, felhivás a részvételre, a Duna menti országokban élő
egyének és csoportoknak. A kihangsúlyozva vannak a kérdések:

Melyek a személyes szellemi kulturális kincsek a Duna menti
országokba?

Mi a személyes szellemi kulturális kincs, amit szeretne megőrizni és
melyet szeretne bemutatni az európai szomszédoknak?

CSATLAKOZZ!
MUTASSA BE SZEMÉLYES
KULTURÁLIS KINCSÉT
Ez lehet egy jármű, a régió gasztonómiai különlegessége, tánc, szokás vagy valami érték ami
fontos önnek.
Szüksége van inspirációra? Ötleteket találhat a honlapunkon www.codanec.eu
Küldje el az A űrlapot a szöveggel anyanyelvén és angolul és a fotókat a kulturállis kincséről
az info@ileu.net

DUNAI–HÁLLOZAT TAGOK
A CODANEC projekt "A Duna menti országok kapcsolata a kulturán keresztül" 2019
oktoberébe lett meginditva az oktatási hálózat Duna hállozati tagotnak, melynek tagjai több
mint 100 civil szervezet, a kultúra, a társadalmi és környezeti ügyek, az egyetemek és iskolák
12 országból, a Duna Régióból. Közös projektek révén hozzá lehet járulni a jószomszédi
együttműködésre a régióba. A CODANEC projektet támogatja a Baden-Württembergi állami
minisztérium és Ulm városa, 2021 szeptemberig tart.
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Kulcs:
Ennek előfeltétele (A űrlap) a “személyes kulturális kincsem” az
Competition

PÁLYÁZAT

elözetes vagy egyidejű megjelentetés vagy utalás a www.codanec.eu
honlapon lévő galériára.

KREATÍV ÍRÁSI PÁLYÁZAT
Milyen történetet tud leírni mint kulturális kincset?
Legyen kreatív, mondja el a személyes történetét, anekdótát, igazi vagy fiktiv
történetet, fantáziát, ami utal a kulturális kincsére. Nyerjen díjjat a legjobb
szöveg.
Írjon maximum 5000 karaktert, szóközökkel.
Küdje el a szöveget angolul és anyanyelvén. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk
hogyha szüksége van segitségre az angol forditáshoz.

FOTÓ PÁLYÁZAT
Hogyan tudja bemutatni a kulturális kincsét képen keresztül?
Csináljon egy különleges jó fotót az Ön által választott kulturális kincsről.
Három fotót tud beküldeni.
A legjobb fotó dijjazva lessz és bemutatjuk a kiállitáson.
Küldjön jó minőségű fotót (min. 1080 pixel) a .jpg vagy .png formába Nagyság
1- 4 MB.

VIDEÓ PÁLYÁZAT
Szeretné, egymaga vagy a csoportjával, bemutatni a kulturális kincsét
videón?
Készitsen rövid videót (max. 3 perc) a kulturális kincséről. Bir beszélni a
kulturális kincséről, aktivan vagy kreativ módon bemutatni, a legjobb pedig
videó meg lessz ajándékozva.
A felhasznált nyelv lehet angol vagy anyanyelve. Kérjük a bemondott szöveget
nyujtsa be irott formába is.

KIÁLLITÁS

A LEGJOBB BEKÜLDÖTT*
Június 25 – Július 15
2020

Haus der Begegnung, Grüner Hof 7,
89073 Ulm, Németország

*A zsűri dönteni fog a fotók, videók és a szövegek között, amelyek meg lesznek jelentettve a
kiállitáson a gyöztesek között. A nyilvános kihirdetésre a Duna Fesztivál Ulm/Neu-Ulm 2020
keretében kerül sor.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A pályázaton való részvételre, elöbb ki kell tölteni az (A űrlapot) "személyes kulturális
kincsem" vagy kiválasztani a condanec.eu honlapján megjelentetett galérián a cimet. A
szöveget küldje el anyanyelvén és angolul az info@ileu.net legkésöbb 2020 május 31-ig.
Minden bejelentkezésnél (szövegek, fotók, videók) csatolni kell a nevezési lapot cim,
keletkezési dátum és leírás. Aláírás kötelező, a részvevőnek igazolnia kell, hogy birtokolja a
szerzői jogokat a szövegekre, fotókra és a videókra és látható a személytől megkapott
beleegyezés. A codanec.eu található az űrlap "Felhivás a pályázatra (Call for Participation)".
A nyomtatvány benyújtásával, a résztvevők felhatalmazzák ILEU eV, hogy használja a
képeket az elektronikus, a nyomtatott média és a nyilvános kiállításokon. Videók feltöltése a
YouTube ILEU csatornán, kapcsolódni fog a projekt honlapján (codanec.eu).
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