
HangKép alkotói pályázat

Láthatatlan erdő

Az elmúlt évben indult útjára HangKép alkotói pályázatunk, azzal a
céllal, hogy a nagyothalló és siket gyerekek és fiatalok megmutathassák
magukat az alkotáson keresztül. Nagyon különleges pályaművek
érkeztek és a fiatalok visszajelzése alapján sokat adott nekik.

Az idei évben is egy újabb alkotói kalandra hívjuk a fiatalabbakat.

Az Ép Hallásért Alapítvány alkotói pályázatot hirdet nagyothalló és
siket gyerekek és fiatalok részére Láthatatlan erdő címmel.

Láthatatlan erdő.
Milyen a te erdőd? Sűrű és sötét, ahova félve lépsz be vagy
madárcsicsergéstől hangos és zöldellő, ahová szívesen térsz vissza?
Mindenkinek a képzeletében van egy láthatatlan erdeje, ahová akkor
megy, amikor sikert ér el, ha bánat éri, ha fél valamitől, ha csendre
vágyik, ha egyedül szeretne lenni a gondolataival, ha szeretne magára
figyelni, ha boldog, ha elégedett, ha izgatott, ha kíváncsi.
Mindannyiunknak más ez az erdő, máshogy néz ki, más lakói vannak. És
hogy kinek mutatjuk meg, az csak rajtunk múlik.

A te láthatatlan erdőd milyen? Milyen érzés benne lenni?
Mutasd meg nekünk!

PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

KIKNEK szól?
● nagyothalló és siket gyerekek részére
● 12-16 éves korig

MIVEL lehet pályázni?
● hagyományos (szabadkézi) technikával készült alkotásokkal

például: rajz, festés, kollázs, makett és digitális technikával készült
alkotásokkal: fénykép, digitális kollázs, fotósorozat



● az alkotásodat kiegészítheted rövid írással - meséld el
gondolataidat, érzéseidet pár sorban

● maximum A3-as méretben

HOGYAN? A pályaművek beküldési módja és ideje

A következő e-mail címre alkotoi@azephallasert.hu várjuk:

1. Pályamunkákat (személyenként maximum 2 db) - a pályaműről
készült jó minőségű képet (befotózva vagy beszkennelve, JPG
fájlformátumban, max. 5 MB méretben)

2. Kitöltött és szülő/törvényes képviselő által aláírt jelentkezési lapot
és nyilatkozatot

Az eredeti műveket, jelentkezési lapot és nyilatkozatot a következő
postai címre várjuk:

Az Ép Hallásért Alapítvány - Budapest 1142, Rákospatak utca 101.
A borítékra írjátok rá: Hangkép alkotói pályázat - Láthatatlan erdő

● Az alkotásoknak adjatok címet és ha van pár gondolatotok,
mondanivalótok, azt is írjátok meg!

MEDDIG lehet pályázni?
● beadási határidő: 2020. június 27.

HOL lesz látható?
A beküldött pályaművek megtekinthetők lesznek a honlapunkon és
facebook oldalunkon.

Az alkotásokat zsűri fogja értékelni.
A díjazottak ajándékcsomagban részesülnek.
A közönség segítségét is kérjük, hogy a számukra legkedvesebbet
válasszák ki, így közönségdíjat is hírdetünk majd.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressétek Czikora Hannát és
Földi Dórát a következő email címen: alkotoi@azephallasert.hu

Reméljük megmutatjátok a láthatatlant!
Jó alkotást kívánunk!
Hanna és Dóri
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