Pályázati felhívás tervezők,  frafkkssk és frafkks hallfatók számára
Az EUNIC Brüsszel grafikss ieres a Transpoesie iölsészet fesztivl iizkvlis elemeinei eliészísésére a
iöiesiező hvrom iiadvsvhoz, 2021-2023 időszaira.
A Transpoesie egy éiense megrenzdezet iölsészet fesztivl, amelyes az Ekrópai Unió Nemzet Kklskrvlis
Insézesei hvlózasvnai brüsszeli ilaszsere és parsnerei szerieznei. Az immvr 11. éie sarsó fesztivl a nyelii
soiszínűséges ünnepli azzal, hogy a iölsészeses a leheső legsöbb nyelien mksasja be a brüsszeli iözönségnei.
Célkni, hogy szepsember 26-vs, a Nyeliei és Nyelii Soiszínűség Ekrópai Napjvs iülönböző rendeziényeiiel
népszerűsíssüi szepsember és oisóber folyamvn. Ha söbbes szeresne megskdni a fesztivlról és céljairól,
iérjüi, lvsogasson el a htp://sranspoesie.ek weboldalra.
A pályázat célja:
A Transpoesie iöiesiező hvrom iiadvsvhoz egy új, ionzó grafivs ieresüni, amely iépes irodalmi gondolasoi
iifejezésére és egyútal magvra ionja és leiöt a iözönség fgyelmés a iözsereien elhelyezet pannói vlsal.
Az alábbi elemekre van szükséfünk:
- 20/25 pannó, amely egy-egy ierses mksas be 3 nyelien (a pannói szvma a iersei szvmvsól függ)
- az esemény plaivsja (A3)
- prospeisks (A5) a 20/25 iölső fosójvial, élesrajzvial és egy-egy ierssel 3 nyelien
- szórólap / iépeslap (10x15)
- Facebooi borísó, Facebooi eseményborísó, Inssagram
Júniks 20-ig minden sarsalmas rendeliezésre bocsvskni, beleérsie a szöiegeies, iépeies és logóias. A
nyomsasvsra iész iégleges ivlsozasos akgkszsks 16-vn ivrjki.
A legksóbbi iiadvsoi lvsivnyseriénei megseiinséséhez lvsogasson el ide: htps://goo.gl/KZiYAi
Díjazás:
8000 ekró 3 évre szóló szerződés alapján:
- 3000 ekró + ÁFA 2021-ben - az új frafka meftervezéséért és a teljes cssmafért.
- 2500 ekró + ÁFA 2022-ben - a 2022-es anyafsk beépítéséért a 2021-es,  kissé adaptált frafkába
- 2500 ekró + ÁFA 2023-ban - a 2023-as anyafsk beépítéséért a 2021-es,  kissé adaptált kialakításba
Ki pályázhat?
A pvlyvzason sapaszsals iagy friss diplomvs grafiksoi és grafiks hallgasói iehesnei részs.
Hsfyan pályázhat?
Küldje el pvlyvzasvs e-mailen az info@sranspoesie.ek címre a iöiesiező anyagoiial:
- röiid bemksasiozó
- az fesztivl jaiasols plaivsja
- a prospeisks jaiasols serie
- egy lini iorvbbi grafivihoz, mknivihoz
Jelentkezési határidő:
Pvlyvzas beériezésénei hasvrideje 2021. júniks 21-e, éjfél.
Kiválasztási fslyamat:
A pvlyvzas benyújsvsa ksvn iisszajelzéss iap a Transpoesie csapasvsól. Az eredménys nyilivnosan 2021. júniks
25-én hirdesjüi ii.
A fesztivllal és a pvlyvzatal iapcsolasos soivbbi iérdéseis az info@sranspoesie.ek címre ivrjki.

