Let me show you what I've got - razpis za mlade
neuveljavljene umetnike
Dragi glasbeniki, slikarji, pesniki, fotografi, kiparji, režiserji – umetniki vseh vrst!
Klub koroških študentov objavlja razpis, s katerim iščemo nadobudne mlade umetnike/-ce vseh vrst.
Zavedamo se, da ima pojem umetnost širok pomen, in prav zato se z razpisom nismo omejili na točno
določen žanr umetnosti. Tokrat iščemo vse umetnike/-ce, ki s svojim talentom in ustvarjanjem povedo
zgodbo, besede, čustva na nekonvencionalen način - torej po umetniško. S prijavo na razpis se
potegujete za sodelovanje na končni umetniški razstavi v knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem in nastop v kratkem dokumentarnem filmčku, ki ga bomo posneli o izbranih umetnikih.
Torej, če se identificiraš kot umetnik/-ca in bi rad/-a svoj talent pokazal/-a širši javnosti skozi
dokumentarec in na razstavi, izpolni prijavnico in pošlji vse potrebne priloge na
sasa.nemec@klub-kks.si.

Kaj je projekt Let me show you what I've got?
Klub koroških študentov se zavzema, da bi bilo izobraževanje študentov in dijakov v Koroški regiji polno
raznolikih izkušenj in druženja; v ta namen organiziramo projekte, na katerih lahko študentje in dijaki
obogatijo svoje znanje. Zato smo se odločili organizirati projekt, s katerim bodo mladi umetniki dobili
priložnost, da pokažejo svoje talente širši javnosti. Zavedamo se, da so tovrstne priložnosti za
vzhajajoče talente zelo pomembne, saj jim dajejo možnost, da jih ljudje prepoznajo in vidijo svet še
skozi druge oči. Raznolikost izražanja skozi umetnost je prisotna skozi ves razvoj človeštva, v sodobnem
času pa imamo vedno več orodij, s katerimi prikažemo svoje ideje, zato smo se odločili, da vse različne
načine izražanja prikažemo na enem mestu. Torej če rad slikaš, rišeš, plešeš, šivaš, kvačkaš, pišeš,
muziciraš, snemaš, kipariš… si kot naročen za sodelovanje. O izbranih umetnikih na razpisu bomo
posneli tudi kratek dokumentarni filmček, ki se bo predvajal na sami otvoritvi razstave, in ga bomo
kasneje objavili na družbenih omrežjih. Vabljeni ste torej tudi vsi režiserji oziroma snemalci, ki bi radi
sodelovali v tej komponenti projekta.
Kot rečeno, se preko prijavnice potegujete za sodelovanje na skupni razstavi umetnikov, ki bo potekala
od 6. 6. do 8. 6. 2017 v knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Prijave zbiramo na zgoraj
navedenem naslovu od 3. 5. 2017 do 21. 5. 2017. Izbrane kandidate bomo o potrditvi o sodelovanju
obvestili do 22. 5. 2017, za tem pa se bomo z vsakim posameznikom dogovorili o času in kraju
potekanja snemanja dokumentarca.

Pogoji za sodelovanje
Prijava, ki jo pošljete na sasa.nemec@klub-kks.si, mora vsebovati:
-

-

ime in priimek z osebnimi podatki (naslov stalnega prebivališča, datum rojstva);
kontakt (e-mail in telefonska številka);
kratek življenjepis, v katerem obrazložite, zakaj ste primeren kandidat za naš razpis, opredelite
vaše umetniško področje, kratek opis vaše ustvarjalne poti, kaj želite doseči na svoji umetniški
poti, zakaj bi se radi predstavili širši publiki;
vaš spletni portal (če ga imate), na katerem objavljate svoja dela;
5 fotografij /posnetkov (če tega ne vsebuje vaš zgoraj zahtevani naslov) svojih umetniških
stvaritev s kratkim opisom vašega dela (kaj predstavlja, zakaj je nastalo).

Rok za oddajo prijavnice: 21. 5. 2017 do 20.00 ure
Vse dodatne informacije o projektu dobite na telefonski številki: 041 528 464 vsak dan do 21. ure ali
preko maila sasa.nemec@klub-kks.si.

Pokažite kaj znate in upamo da se vidimo 6. 6. 2017!

