A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara
Ne etesd a vízimadarakat!
meseíró és -illusztráló pályázatának 2. fordulója
Tisztelt Pályázók!
Meseíró és -illusztráló pályázatunk felhívásának 1. fordulójára 31 írás (mese, verses mese) érkezett. Köszönjük alkotásaikat.
A zsűri értékelése alapján ezúton tesszük közzé az illusztrációkészítéshez kiválasztott pályaműveket (a címek ABC-rendben):
• A három tó
• Mese Marciról, barna maciról és a
rejtélyes fehér madarakról
• A kis herceg és a hattyúk
•
Poci és Lilla
• Angyalszárny
• Réka és bütyök
• A walk by the lake
• Rockfesztivál Kolon szigetén
• Emma és a madarak
• Séta a tónál
• Herkules megmentői
• Téli ábránd
• Így lett büszke Gém a Szürke
• Teó veszélyes kalandja
• Kacsamese
• Luca története
A meséket itt érhetik el:
https://krehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/feher_agota_cloud_kre_hu/ElSbL3UrpnZIj9g6DVhyKZABJHj_fwTH0WeTgH5NpSxNsw?e=MmXhr4

Pályázatunk 2. szakaszában ezen mesék valamelyikéhez várunk illusztrációkat, melyek készítésének előírásai a következők:
– A kiválasztott mese eseményeinek 4-5 képben való megjelenítése.
– Az illusztrációkkal az alkotó a szöveg nélküli lapozók (silent book) mintájára képekben mesélje el a történetet.
– A formátum lehet leporelló vagy lapozgató könyvecske, vagy lehetnek akár a papírszínházhoz is alkalmazható különálló lapok.
Az illusztrációk technikája:
A technika és az eljárás szabadon választható, ajánlott a műfaji sajátosságoknak megfelelő színes technika (pl. akvarell, tempera,
vegyes technikák, kollázs).
A megjelenési formának, funkciónak megfelelően ajánlott formátumok, méretek:
– a leporelló formátumához igazítva A/4-es rajzlap, fekvő formátumban komponálva,
– a lapozgatók méretéhez igazított négyzetes (15 x 15 cm vagy 20 x 20 cm),
– a papírszínházhoz A/3-as méret.
A pályázaton továbbra is részt vehetnek a Kar nappali és levelező munkarendű hallgatói, egyénileg vagy csoportosan.
Beküldési határidő: 2021. április 23.
A pályaműveket digitális formában kérjük beküldeni a következő címre: feher.agota@kre.hu.
Kérjük, hogy jelöljék meg a beküldés során az alkotó(k) neve mellett a mese címét, amelyhez az illusztráció készült, valamint
jeligét is adjanak!
Eredményhirdetés és díjátadó: a 2021. május 13-án megrendezésre kerülő Tehetség – hit – identitás c. konferencia keretében.
A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú,
Tehetségműhelyek a KRE TFK-n című pályázathoz kapcsolódóan valósul meg.

