Danube Art Master 2019
Ние обичаме Дунав!
Съвместно организиран от Глобално партньорство за водите - Централна и Източна Европа и Международната
комисия за защита на река Дунав (ICPDR), конкурсът DAM 2019 насърчава децата да гледат по-отблизо на
местната си река, да обмислят какво означава околната среда за тях, и да създадат оригинални произведения на
изкуството в чест на празника на региона. Поканата е към децата от всички училища, неправителствени
организации, дневни детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн, които имат желание да създадат
произведение на изкуството и да участват в конкурса Danube Art Master, който от 2004 г. обединява хиляди деца
в целия Дунавски басейн. Конкурсът не само обединява децата на Дунавския регион, но и ги обучава за
присъщата стойност и важност на реката и им дава глас да коментират бъдещето на тяхната среда.
Изисквания за конкурса
Участниците трябва да бъдат на възраст между 6 и 18 години и от страна в
Дунавския басейн (Германия, Австрия, Република Чехия, Словакия,
Унгария, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора,
Румъния, България, Молдова и Украйна). Конкурсът се провежда на две
нива: национално и международно. След като бъдe класиран на национално
ниво, националният победител ще се състезава на международно ниво.
Участниците се насърчават да проверят крайния срок за подаване на заявки
с националния организатор (за България – крайният срок е 10.07.2019).
Категории на международно ниво: цветна снимка или видео на произведение на изкуството
Категории на национално ниво: цветна снимка или видео на произведение на изкуството, стихотворение,
песен или представление (сценка)
Децата трябва да отидат на брега на реката (в идеалния случай на река Дунав или приток на Дунав) и да създадат
своето екологично произведение на изкуството, да запишаг песен, да запишат видеоклип или да изиграят
представление. След създаването на произведенията си на изкуство, децата или учителите трябва да направят
цветна снимка или видеоклип на произведението и да я изпратят на националния организатор.
Характеристики
Произведения на изкуството трябва да бъдат създадени с естествени материали,
открити от реката. Чертежи и картини не се приемат. Минималният размер на
цифровите снимки е 150 DPI.
Видеоклиповете трябва да са не повече от 1 минута, записани от камера или телефон.
Анимации няма да бъдат приемани.
Песните трябва да бъдат не повече от 1 минута и 30 секунди и записани на видео.
Стихотворенията не трябва да са повече от 1 страница А4 и написани на английски
език.
Представленията (сценките) не трябва да са по-дълги от 5 минути и да се заснемат
на видео.
Всички материали трябва да бъдат изпратени на националния организатор
(GWP-Bulgaria, bwp@dir.bg, 0887 602672).

Класация
Национално ниво
На национално ниво националните организатори ще преценят
различните произведения на изкуството. Националните награди варират
в отделните държави и участниците се приканват да се свържат с
организатора на своята страна за подробности. Първите 10 национални
произведения на изкуството ще бъдат публикувани на официалната
страница на конкурса в Instagram.
Международно ниво
На международно ниво две от категориите - цветните снимки и видеоклиповете на произведенията на изкуството
от речни материали на националните победители ще бъдат разгледани от международно жури, което се формира
от националните представители на всички държави в ICPDR. При обсъжданията на журито, текст или други знаци
за националния произход на произведението на изкуство ще бъдат редактирани, за да се осигури неутрална
оценка. Решението на съдиите е окончателно и създателят (ите) на избраното произведение ще бъде коронован
"Дунавски художествен майстор". Наградата за международните победители в категориите за цветна снимка и
видео на произведение на изкуството е пътуване до красивата Будапеща, Унгария.
Разни
Служителите и членовете на ръководния състав на GWP CEE и ICPDR, както и близките членове на семейството
(родители, съпрузи, деца, братя и сестри, баби и дядовци), не отговарят на условията за участие в конкурса.
Участието в конкурса предполага съгласие на победителя неговото име и предоставена снимка да бъде публично
достояние в публикации на GWP CEE и ICPDR. GWP CEE и ICPDR си запазват правото да използват направените
снимки/видеоклипове без изричното писмено разрешение на тези, включени в рамките на снимките/
видеоклиповете.
Медии
В допълнение към страницата на DAM 2019, тази година ще се отвори и страница на Instagram, за да привлече
повече деца от Дунавския регион. Ще има специална награда за най-харесаните цветна снимка и видео на
произведение на изкуството на Facebook страницата на DAM 2019. Само произведенията на изкуството и
видеоклиповете, представени официално от националните организатори, могат да се конкурират за специалната
награда за най-харесаните.

За повече информация виж www.danubeday.org
или gergana.majercakova@gwpcee.org (Gergana Majercakova, GWP CEE Secretariat)

