Konkurs
dla młodych muzyków kreatywnych
plastycznie!
- wszystkich muzycznych melomanów
w wieku od 10 - 15 lat
Zostań twórcą logo szczecińskiej EduFilharmonii!
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Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - ogłosiła
konkurs na zaprojektowanie LOGO EduFilharmonii, czyli znak firmowy nazwy "EduFilharmonia".
Projekt /praca, który zwycięży, jako graficzny znak reprezentacyjny będzie odtąd
umieszczany na wszystkich materiałach edukacyjnych EduFilharmonii szczecińskiej.
Filharmonia na podstawie tego projektu opracuje formę graficzną logo.
Organizator konkursu dla zwycięzców oferuje również atrakcyjne nagrody:
- tablet graficzny, pakiety wydawnictw edukacyjnych EduFilharmonii oraz bilety na koncerty
w Filharmonii w Szczecinie.
Wszelkie informacje, w tym dotyczące praw autorskich przeczytaj w Regulaminie Konkursu
dostępnym na stronie: https://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/1592Zaprojektuj_logo_EduFilharmonii_i_wygraj_tablet_graficzny

Wymagania konkursu:
- TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 31 stycznia 2021, godz. 23:59
- opracuj nazwę własną „ EduFilharmonia ”
- wiek Uczestników: dzieci i młodzieży w wieku od 10 - 15 lat
- jeden Uczestnik może zgłosić 1 pracę
- w jaki sposób przesłać pracę konkursową:
pracę / skan lub zdjęcie projektu (plik zapisany w formacie JPG lub PDF
o rozmiarze nie przekraczającym 5 MB)
należy przesłać drogą elektroniczną na adres social@filharmonia.szczecin.pl najpóźniej do
31 stycznia 2021 roku do godz. 23:59 ;
obowiązkowo! należy dołączyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego
uczestnika konkursu - pobierz oświadczenie uczestnika, dostępne na stronie Organizatora:
https://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/1592Zaprojektuj_logo_EduFilharmonii_i_wygraj_tablet_graficzny
- SPOSÓB WYKONANIA PRACY:
- format prac: nie powinien przekraczać formatu A4
- techniki wykonania:
możesz użyć dowolnej techniki z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki komputerowej
np. techniki malarskie i rysunkowe: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batik,
collage lub techniki własne !
- dopuszczalne są również artystyczne formy z recyklingu:
z papierów kolorowych, tkanin, zakrętek itp.
Dla własnej inspiracji możesz skorzystać:
jeśli nie uczestniczyłeś w wydarzeniach edukacyjnych EduFilharmonii, możesz np.
obejrzeć materiały wideo na kanale YouTube EduFilharmonii Szczecin:
https://www.youtube.com/channel/UCyDa_T2SlTpiJP3KVeFFl8A
A tak opisują swoje działania Organizatorzy EduFilharmonii :
Co to jest EduFilharmonia? EduFilharmonia to szeroka oferta kulturalna przeznaczona dla dzieci,
która łączy beztroską zabawę z edukacją muzyczną. Koncerty, warsztaty, wyjątkowe wydarzenia ekipa EduFilharmonii zapewnia młodszej części melomanów ogromną dawkę energii, która szybko
zamienia się w kreatywne działania muzyczne.
Spiczasty budynek ze złotą salą symfoniczną na początku onieśmiela małych gości, by po chwili zostać
oswojoną „białą szklaną górą”. Dla dzieci Filharmonia to labirynt, w którym mieszka muzyka wystarczy odrobinę ciekawości, by móc odkryć tajemniczy świat, w którym rządzą klucze wiolinowe,
smyczki i partytury.

