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Wuwuzele, frytki i wiatraki
Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pracę związaną
z Holandią, Belgią lub Republiką Południowej Afryki
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące konkursu Wuwuzele, frytki i wiatraki.
Uprzejmie prosimy o przekazanie ich swoim uczniom i zachęcenie swoich podopiecznych
do wzięcia udziału w konkursie. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.
Temat konkursu – stworzenie autorskiej pracy w dowolny sposób zainspirowanej bądź
związanej z historią, kulturą lub językiem Belgii, Republiki Południowej Afryki lub Holandii
o charakterze:




artystycznym (tj. oryginalna praca plastyczna wykonana w dowolnej technice),
muzycznym (tj. autorski utwór muzyczny) lub
literackim (tj. tekst pisany prozą lub utwór poetycki).

Nagroda – bezpłatny udział w semestralnym kursie języka niderlandzkiego od podstaw na
Uniwersytecie Otwartym UAM (Wydział Anglistyki, al. Niepodległości 4, Poznań).
Cel konkursu – popularyzacja filologii niderlandzkiej i południowoafrykańskiej wśród uczniów
szkół ponadpodstawowych w regionie.
Wybór zwycięskich prac dokonany zostanie przez komisję konkursową w składzie:




dr Robert de Louw – językoznawca polsko-holenderskiego pochodzenia, członek
zespołu ds. promocji Wydziału Anglistyki;
dr Anna Sikora-Sabat – niderlandystka i historyczka sztuki, specjalistka w obszarze
polsko-niderlandzkich relacji artystycznych;
dr Michał Wenderski – literaturoznawca i architekt, badacz polskiej i niderlandzkiej
awangardy artystyczno-literackiej.
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Kryteria oceny prac:






zgodność z tematem konkursu (m.in. widoczna inspiracja wybranym krajem),
innowacyjne, oryginalne i kreatywne podejście do przedstawionego zagadnienia,
nietuzinkowe przedstawienie elementów kultury niderlandzkiej lub południowoafrykańskiej w stworzonym utworze,
kryterium estetyczno-stylistyczne,
przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Kalendarz konkursu:





termin przesyłania prac: 27 grudnia 2017 r. (w formie elektronicznej; prace oraz
podpisany formularz należy także przesłać pocztą do dnia 5 stycznia 2018 r.)
rozstrzygnięcie konkursu: 11 stycznia 2018 r.
ogłoszenie wyników: 12 stycznia 2018 r.
planowane rozpoczęcie kursu: druga połowa stycznia 2018 r.

Zgłoszenia konkursowe (prace + formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej)
oraz ewentualne zapytania proszę przesyłać należy na adres:
mwenderski@wa.amu.edu.pl
oraz pocztą (prace + podpisany formularz zgłoszeniowy) na adres:
Michał Wenderski
Wydział Anglistyki UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
z dopiskiem: Wuwuzele, frytki i wiatraki
Wraz z niniejszym listem przesyłamy Państwu plakat informacyjny z prośbą o rozwieszenie
go w widocznych miejscach w Państwa szkole. Plakat zawiera kilka charakterystycznych
elementów dla poszczególnych krajów (tytułowe symbole umieszczone w mapkach
konturowych, rowery, brukselską figurkę Manneken Pis etc.), które mogą – lecz nie muszą –
posłużyć uczniom jako inspiracja.
Z poważaniem,
Organizatorzy konkursu
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