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MFRU-KIBLIX2013: KO SVETOVI TR ČIJO

Delavnice potekajo od 7. - 9. novembra od 10. do 15. ure.

Zaključno omizje od 15. do 16. ure: udeleženci omizja bodo govorili o ključni vlogi, ki jo imajo delavnice
in  delavničarski  pristop  v  sodobnih  interdisciplinarnih  umetniških  praksah  in  sodobnih  pedagoških
pristopih.

Več informacij: http://mfru-kiblix.si/delavnice/
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VIDEO NATE ČAJ Evropski razvojni dnevi 2013

Štirje zmagovalci natečaja bodo prejeli potovanje z vsemi pokritimi stroški v Bruselj, kjer se bodo lahko
udeležili Evropskih razvojnih dni (26.-27. november 2013).

Rok za oddajo video posnetkov je 1. november 2013!

Več informacij: 

http://www.sio.si/no_cache/sio/novice/novica/article/2624/

http://edd13.eudevdays.eu/stakeholders/video-contest
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Sprejemam piškotke s tega spletnega mesta.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih
naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov
ne bomo posredovali tretjim osebam. Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite.
(vir: Smernice: Kdaj lahko uporabimo piškotke, IP-RS, stran 15) Za več informacij o piškotkih in kako jih izbrisati/onemogočiti
/omogočiti poglejte naša pravila zasebnosti.

Razpisi http://386.gvs.arnes.si/index.php?option=com_content&view=section&...
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NATEČAJ "JEZIKI, KI ME OBDAJAJO"

Natečaj je namenjen učencem in dijakom šol v Sloveniji ob evropskem dnevu jezikov 2013. Organizator je
Zavod RS za šolstvo.

Kako sodeluješ? Na tem mestu objavi lastno besedilo, fotografijo, video ali zvočni posnetek ali strip ipd.
na temo Jeziki, ki me obdajajo. Vključi vsaj dva različna jezika. V komentar zapiši: ime in priimek, ime
šole, naslov izdelka, kje je nastal in zakaj se ti zdi poseben.

Polovico ocene šteje število všečkov, drugo polovico pa ocena strokovne žirije. Nagrada za najboljši
prispevek je povabilo na osrednjo prireditev ob evropskem dnevu jezikov v letu 2014.

Trajanje natečaja: od 1. do 22. oktobra 2013.

https://www.facebook.com/events/663830823635815/
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MLADINSKI FOTOGRAFSKI NATE ČAJ "OD MARIBORA DO STRUNJANA"

Spoštovani ljubitelji fotografije,

Center za mlade Domžale v sodelovanju s FKVK Mavrica Radomlje pod pokroviteljstvom Fotografske
zveze Slovenije 15/2013 razpisujeta mladinski fotografski natečaj, za razstavo digitalnih fotografij "Od
Maribora do Strunjana" .

Rok za pošiljanje: 24. oktober 2013

 

Razpis: http://domzale.fotoklub-kamnik.si/datoteke/razpis.pdf
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KoRaketa - VIDEO IN FILMSKI NATE ČAJ ZA
MLADE »Junak našega časa«

Cilj natečaja je spodbuditi razmišljanje in izražanje v
filmskem jeziku. Sodelujejo lahko šolarji in dijaki iz

Ponedeljek, 20 Maj 2013 12:08 | Prispeval LKV
|  |  | 

FILMSKI TABOR KOLPA 2013

ZIK Črnomelj objavlja razpis za Filmski tabor
Kolpa 2013, ki bo potekal od 26. do 28. junija
2013, v Beli krajini.

Sprejemam piškotke s tega spletnega mesta.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih
naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov
ne bomo posredovali tretjim osebam. Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite.
(vir: Smernice: Kdaj lahko uporabimo piškotke, IP-RS, stran 15) Za več informacij o piškotkih in kako jih izbrisati/onemogočiti
/omogočiti poglejte naša pravila zasebnosti.
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s tem datumom). Vsak udeleženec lahko pošlje več

izdelkov.  Avtorji  lahko  svoje  filme  naložijo  na
YouTube, Vimeo portal in jim po e-pošti posredujejo
povezavo.  Izdelki,  poslani  po  pošti,  morajo  biti
oddani  na  nosilcu  Cd,  Dvd  v  Mpeg2,  Mpeg4
formatu. Tehnično nepopolne filme bo žirija izločila.
Če so v filmih uporabljena glasba ali posnetki drugih
avtorjev,  morajo  biti  dovoljeni  s  strani  avtorjev.
Udeleženci  morajo  izpolniti  in  poslati  prijavnico.
Prispevki, ki so posneti v tujem jeziku, morajo imeti
priložen  opis  vsebine  ali  prepis  dialogov  v
slovenskem ali angleškem jeziku.

Upoštevali bodo vse zvrsti: igrani, dokumentarni in
animirani film ali video reportažo.

Nagrade  bodo  praktične,  podeljene  za  najboljše
dosežke.  Prva  nagrada  po  izboru  strokovne  žirije,
prva nagrada po mnenju gledalcev (glasovanje preko
Facebooka)  ter  posebna  nagrada  Kreativnega
središča Vezenina.

Kot  temo  natečaja  so  uporabili  naslov  romana
ruskega pisatelja Lermontova, vendar to avtorjev z
ničemer  ne  omejuje.  Želijo  videti  zgodbe  ljudi,
pripoved predstavljeno s filmskim jezikom. Lahko je
obdelan portret  navadnega  človeka,  junaka  našega
časa ali pa je to dokument o dogodku, retrospektiva
v času. V ospredju so lahko družba, kultura ali šport.
Predstavite osebno plat zgodbe.

Ocenjuje  se  filmski  pristop,  zanimivost,  uporabo
filmskega jezika, naracijo, sporočilno, dokumentarno
vrednost.

Prijaviti  je  možno  delo  enega  samega  avtorja  ali
skupine avtorjev.

Glasovanje  bo  potekalo  na  www.Facebook.com v
skupini  KoRaketa-natečaj:
https://www.facebook.com/groups
/219677774862640

Izbor  filmov  bo  predstavljen  na  Sejmu  Vizij  v
novembru, na spletni strani festivala ter v medijih.
Prijavnica  in  Pravila  festivala  bodo  objavljena  na
spletni  strani  festivala  http://www.tvkocevje.si
/koraketa.
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FOTOGRAFSKI NATE ČAJ "MLAD
POTROŠNIK = PAMETEN POTROŠNIK"

Evropski  potrošniški  center  organizira  nagradni
fotonatečaj "Mlad potrošnik = pameten potrošnik".
Vse do konca oktobra 2013 bodo zbirali fotografije z
naslednjimi tematikami: mladi kot potrošniki, mladi
kot letalski potniki, mladi kot turisti v EU ter mladi
in spletno nakupovanje.

Izbrane fotografije bodo krasile plakate, ki bodo
prikazovale potrošniške pravice mladih in bodo
namenjeni za osnovne in srednje šole.

Podelili bodo tudi nagrade in sicer:

prva nagrada: Tablični računalnik Apple (Ipad
mini)
druga nagrada: Tablični računalnik Sony
Xperia (10-palčni)
tretja nagrada: Tablični računalnik Samsung
Galaxy (7-palčni)
četrta do dvanajsta nagrada: manjša praktična
darila

Več informacij: http://www.epc.si/sl/novice
/682-fotografirajte-in-zadenite-nagrado
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... SPREMENI, OKOLJE!"

 

Za  in  proti,  zavod  za  kulturo  dialoga,
www.zainproti.com,  www.facebook.com/zainproti
vas  v  okviru  mednarodnega  partnerskega  projekta
»Razpravljaj,  razumi  ...  spremeni,  okolje!« vabi,
da sodelujete v natečaju za najboljšo fotografijo.

Pogoji sodelovanja:

Fotografija  se  mora  vsebinsko  vezati  na  zaščito
okolja ali aktivno državljanstvo.

Na natečaju lahko sodelujejo mladi v starosti od 14 –
25 let. Vsa poslana dela morajo biti avtorska. Sprejeli
bomo le fotografije, ki bodo temo natečaja smiselno
predstavljale. Pri tem je zaželeno, da so fotografije
ustrezno osvetljene, jasne in ostre. Velikost fotografij
mora biti ustrezna, tako da bo motiv jasen in lahko
razpoznaven.

Fotografije  in  njihovo  sporočilo  ne  smejo  širiti
kakršnekoli  vrste  nestrpnosti  ali  izražati
nespoštovanja,  njihova  vsebina  na  noben način  ne
sme biti žaljiva.

Fotografije  pošljite  do  najkasneje  30.  septembra
2013 na naslov zipnatecaji@gmail.com.

Nagrade  Komisija  bo  med  prispelimi  fotografijami
izbrala 15 najboljših fotografij, ki jih bomo objavili
na  facebook strani www.facebook.com/zainproti in
povabili k javnemu glasovanju.

Tista  fotografija,  ki  bo  dobila  največ  všečkov,  bo
razglašena  za  najboljšo in  avtor/ica  bo za  nagrado
prejela priročni stativ za mobilne telefone Griptight
Gorillapod, ki ga podarja Fototrgovina Pikselmarket,
http://pikselmarket.si/o-nas,
www.facebook.com/pikselmarket

Natečaj  je  del  mednarodnega  projekta  »Discuss,
understand ... change, environment!«, ki ga podpira
Evropska  unija  ,  program Mladi v  akciji,  Mladi v
svetu in ga vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga,
www.zainproti.com Partnerji v  projektu so Debatni
center v Litvi, http://www.debate.lt Debatni program

Sprejemam piškotke s tega spletnega mesta.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih
naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov
ne bomo posredovali tretjim osebam. Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite.
(vir: Smernice: Kdaj lahko uporabimo piškotke, IP-RS, stran 15) Za več informacij o piškotkih in kako jih izbrisati/onemogočiti
/omogočiti poglejte naša pravila zasebnosti.

Razpisi http://386.gvs.arnes.si/index.php?option=com_content&view=section&...

4 od 5 3.12.2013 10:25



Več člankov...

Natečaji SIRikt 2013
Fotonatečaj Ljubljana
Mednarodni natečaj za kratki film Drevo
Festival inovativnih tehnologij
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