PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK CIKK, FOTÓ ÉS FILM TÉMAKÖRBEN

LEGYETEK FELKIÁLTÓJELLÉ!
CÍMMEL.
A Magyarországi Református Egyház ﬁatal keresztyén újságíróknak, fotósoknak, ﬁlmeseknek kínál szakmai gyakorlati lehetőséget, hogy iskolán kívül is kipróbálhassák magukat, összemérhessék
kreativitásukat. Tavasszal megújuló www.reformatus.hu honlapunkon és társ honlapjainkon: www.jobbadni.hu, www.diakonia.hu kínálunk bemutatkozási és rendszeres publikálási lehetőséget a legjobbaknak.
2011 az Önkéntesség Európai Éve. Mi az, amit önkéntesként megtettetek vagy megtennétek azért, hogy ez a világ jobb legyen? Hogyan tudjátok ezt kifejezni verbális vagy vizuális módon? Kik felkiáltójelek számotokra és miért? Ti hogyan lennétek felkiáltójellé,
milyen mozgalmat indítanátok, ha az eszközök rendelkezésetekre
állnának? Engedjétek szabadon fantáziátokat, kreativitásotokat!
4000 karakterből álló írást, 5 fotót vagy maximum 4 perces ﬁlmet
várunk. Egyének és csoportok is pályázhatnak.
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Jelentkezési feltételek, csatolmányok:
• fentiek szerinti pályamunka,
• jelentkezési lap kitöltése,
• maximum 1 oldalas motivációs levél,
• referenciák, publikációs lista.
A pályázók közül 10 egyetemista kerül kiválasztásra, akik
számára kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk a
Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón és az azt megelőző két médiaképzési napon (mindezek piaci értéke kb.
40 000 Ft, melyből 8000 Ft a jelképes és ﬁzetendő önrész). A két képzési napon, összesen 15 órában újságíró és
ﬁlmes-fotós szakember foglalkozik a ﬁatalokkal. A képzés
célja, hogy a résztvevők ne csak a hagyományos újságírási eszközöket gyakorolják, hanem párokban, csoportokban
együtt dolgozzanak ﬁlmessel, fotóssal, multimédiás környezetben, együtt hozzanak létre egy mikroblogot, amelyen a Csillagpont három napja alatt a fesztivált tudósítják.
További információ céljából a 2009-es találkozón készült ﬁlm megtekinthető itt!
www.csillag2009.reformatus.hu
A www.csillag.reformatus.hu oldalon a 2011-es találkozóról találtok
egyre több információt.
A teljes projekt megvalósítása:
2011. március 4.
Pályázati kiírás.
2011. május 4.
Pályázatok beérkezése, jelentkezési határidő.
2011. július 17–18.
Csillagpont képzés.
2011. július 19–23.
Csillagpont tudósítás – megvalósítási fázis.
További információ:
Kiss Hajnal, (+36 30) 748-6245
Várjuk jelentkezéseiteket a szükséges csatolmányokkal a
kommunikacio@reformatus.hu címen
2011. május 4-én 12 óráig.

Jelentkezési lap letölthető:

a www.reformatus.hu és www.csillag.reformatus.hu oldalakról.

