Sreda, 18. februar 2009

Animateka: Znani zmagovalci razpisa za animirani spot
18. februarja 2009 bodo ob 17. uri v Hiši Evropske unije na Bregu 14 v Ljubljani podeljene
nagrade zmagovalcem natečaja za animirani spot, ki je potekal v okviru mesečnih
produkcijskih delavnic animiranega filma Animateka 2008.delavnica
V okviru festivala je vzgojno-izobraževalni program Slon v sodelovanju z Informacijsko pisarno
Evropskega parlamenta za Slovenijo pripravil razpis za kratki animirani film, ki se je zaključil 31. januarja
2009.
Tema razpisa se je glasila Moj (o)glas. Mladim ustvarjalcem je Evropski parlament ponudili prostor za
njihov glas. Mladi ustvarjalci so svoje kreativne ideje, videnja sveta, kritiko in politiko izrazili v obliki
animacije. Namen delavnice je bil predstavitev idej in želja, ki jih imajo otroci o prihodnosti Evrope.
Zmagovalna animacija bo tako predstavljala del informacijske kampanje za volitve v Evropski parlament
7. junija 2009.
Na razpis je prispelo 25 kratkih animiranih filmov, ki so jih otroci, učenci in dijaki izdelali v vodenih
skupinah.
Zmagovalci razpisa za nagrado prejmejo bivanje in udeležbo na poletni koloniji animiranega filma v Nišu
v Srbiji, drugo in tretje mesto pa praktične nagrade v obliki knjig, dvd-jev in stripov
1. mesto: Eko1, I. Osnovna šola Celje
mentorica: Tina Puntar
Avtorji: Urh Burnik, Filip Burnik, Nal Guček
2. mesto: Ne gre vse skozi, Gimnazija Domžale
mentorica: Tatjana Urbič
Avtorji: David Šnajder, Nejc Hribar, Jaka Vodnjov, Uroš Klopčič

3. mesto si delijo: Pošastim vstop prepovedan, Gimnazija Domžale
Mentor: Marko Šebrek
Avtorji: Katarina Peklaj, Ted Stefančič, Dunja Pevec, Anže Križaj
in
animacija Časopis, Gimnazija Domžale
Mentorica Monika Vrečar
Avtorji: Damjan Poljanšek, Gašper Mausar, Kristjan Berton, Nejc Novak

Otroška

Prispele animacije je ocenila in izbrala žirija v zasedbi:
• Martina Peštaj (Televizija Slovenija)
• Meta Mežnar (Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo)
• Tatjana Urbič (Animatorka)
• Hana Repše (Otroški program Slon)

Vir: http://www.europarl.si/view/sl/press-release/Ljubljana/LJ2009/Februar/Animateka_Ljubljana.html;jsessionid=3686A0315206D691D0C98897EBD95ADA (01. 04.
2008)

Animacije si lahko ogledate tukaj:
http://www.animateka.si/sl/files/slon/zakljucen_razpis (01. 04. 2008)
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