Konkurranse for vgs elever som har sett filmen
"In between"

Mange tanker og idéer etter å ha sett filmen,
«In between»?
Nå er din mulighet å si noe, på din måte, om det!
Bli med og delta!! Deltagelse er selvsagt frivillig.

«Min identitet»
Hva er din identitet, og hvorfor er den akkurat slik den er?
Hvordan har din identitet blitt påvirket av din tro eller ditt
livssyn, din kultur eller annet?
Dette vil vi vite mere om.
Oppgave: gi en «Ytring» i form av en tekst, eller en medieproduksjon om temaet «Min
identitet».
Dette skal være ditt personlig arbeid – du må selv skrive eller lager egen produksjon – og vi
ønsker at du synliggjør ditt personlig ståsted.
Premier: 5 vinnere, hver får fire (4) kinobilletter til neste års Kosmorama.
Innleveringsfrist: innen 31.03.2017.

Velg en av følgende måter å løse oppgaven:
Tekst: kronikk, essay, annen sakprosa. Maks lengde: en A4 side.
Medieproduksjon: video, lyd eller andre produksjoner (som f.eks. bilde, foto, tegning,
tegneserie, maleri mm). Omfang: maks lengde på video eller lyd fil tre (3) minutter.
Gode Råd: «Lag eller skriv noe du brenner for, og se på konkurransen som en mulighet å
skape noe som er ditt eget. Prøv å utfordre deg selv.» Dette skrev Nancy Herz som vant «Fritt
Ords» konkurranse for vgs i 2014.
http://frittordkonkurransen.no/gode-rad/

Bruk av de innsendte «Ytringene»: STL Trondheim ønsker å synliggjøre deres arbeider for ulike
personer som f.eks. lærere, foreldre, tros- og livssynsledere og allmennheten. Dette fordi vi
forventer alle har noe å lære fra dere.
Før bidragene blir synliggjort for andre enn juryen, kan de anonymiseres dersom innsenderen
ønsker det.

I juryen:
Dag Hoel, forfatter og filmskaper
Silje Engeness, Direktør Kosmorama
April Almaas, prest i Den anglikanske kirke og medlem av arbeidsutvalget (AU) i
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn, STL Trondheim
Ahmet Karais, leder Mangfoldhuset, Trondheim og medlem av arbeidsutvalget (AU) i
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn, STL Trondheim

Arrangør: STL Trondheim (Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn) i samarbeid med
Kosmorama.

STL Trondheim: http://www.trooglivssyn.no/index.cfm?id=148597
Kosmorama: http://kosmorama.no/

Lurer du på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
stltrondheim@gmail.com
eller
99798640, Hanne Paltiel, leder STL Trondheim

