VeNeZia, ISoLa FaNTaSia
Bases del Concurs
T’agrada dibuixar?
El llapis és una vareta màgica capaç de crear sorprenents móns
de colors. El passat mes d’abril, l’exposició a l’Ateneu mataroní
“Un NàuFRaG a VeNèCia” de l’artista Noemí Carrau ens
descobria el món de la il·lustració i ara s’acomiada amb un
concurs de dibuix per a petits artistes.
Els nens són els millors inventors d’històries... i ara teniu
l’oportunitat de demostrar-ho!

Objectiu
Imagineu com seria un llibre infantil il·lustrat per nens?
Entre tots els participants al concurs crearem un conte il·lustrat
sobre la màgica ciutat dels canals que portarà per títol
“VeNeZia, ISoLa FaNTaSia”.

Edat
Poden participar al concurs de dibuix tots els nens i nenes
d’edat compresa entre 6 i 12 anys.
Dofins - de 6 a 8 anys
Pirates - de 9 a 12 anys

Temàtica
Cada categoria d’edat té una temàtica relacionada amb Venècia i
els contes. Dibuixa una pàgina del llibre i escriu el text que
l’acompanya.

Dofins - La Lluna i el Gat amb Botes a Venècia
Pirates – El teu personatge de conte preferit viatja a Venècia

Material i tècnica
Paper de format A4 i llapis de colors

Presentació dels dibuixos
Els dibuixos aniran signats indicant el nom i cognom del petit
artista, títol de l’obra, edat i una adreça de correu electrònic.
Important: Només s’acceptarà un dibuix per participant. Els
dibuixos sense text quedaran exclosos del concurs.
La data límit de presentació dels dibuixos és el 15 de juliol
Els originals es recolliran en diferents establiments de Mataró:
Abacus Cooperativa - La Riera, n. 14
Belles Arts Boter - Barcelona, n. 11
Belles Arts Rovira Viñas – Argentona, n. 28-30
Pinmat - General Torrijos, n. 5-33
Tots els dibuixos aniran publicats a la web de Nacasona i del 16
al 30 de juliol podreu votar el vostre dibuix preferit (no el vostre,
evidentment!) deixant un comentari.

Jurat
El jurat estarà format per un professional de Belles Arts de cada
un dels establiments col·laboradors, l’artista Noemí Carrau i ODS
(Orgia dei Sensi) organitzadora del concurs. El Jurat tindrà en
compte la votació del públic via internet.
Els guanyadors s’anunciaran a la web de Nacasona el dia 1
d’agost i ens posarem en contacte amb ells per al lliurament dels
premis.

Premis
Hi haurà dos premis per a cada categoria:
1er premi – 2 entrades per anar al Parc d’Atraccions Tibidabo
2on premi – 1 entrada per anar a l’Aquàrium de Barcelona
Connecta’t a: www.bit.ly/concurs-dibuix
En aquesta pàgina trobareu tota la informació actualitzada
referent al concurs i, un cop registrats, podreu descarregar-vos
les bases del concurs i deixar els vostres comentaris.
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