WEDSTRIJD
DOE MEE!
In de app (onder de button ‘Verhalen van Hoop’) of via www.ikhebhoop.nl is de videoclip met
Nicole Bus, Kasper Jongejan en Symphony of Fire te bekijken. Deze kunstenaars proberen op
hun eigen manier hoop te delen via muziek, beeld en lichteffecten. Zij dagen jou uit om ook een
hoopvol kunstwerk te maken!
Opdracht (individueel of in groepen)
Schrijf een eigen lied, rap, gedicht of maak een kunstwerk waarin het thema ‘hoop delen’ is verwerkt. Je bent helemaal vrij om een (kunst)vorm te kiezen. Overleg met je docent CKV, Muziek,
Kunst of Techniek of je aan deze opdracht mag werken binnen zijn of haar lessen.
Ben je klaar? Maak dan een foto of filmpje van je kunstwerk en stuur dit met het ingevulde inzendformulier (Bijlage A) naar ikhebhoop@verus.nl Doe dit voor vrijdag 6 april 2018!
Een deskundige jury zal alle inzendingen bekijken en drie winnaars selecteren.
Prijzen
Doe mee en win één van de onderstaande prijzen:
• Een eigen nummer opnemen in de studio met Nicole Bus.
• Graffiti Art op jouw school met Kasper Jongejan.
• Een workshop en show met Symphony of Fire voor je hele klas,
Succes!
Bijlagen
• Bijlage A: Inzendformulier
• Bijlage B: Wedstrijdreglement
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WEDSTRIJD
Bijlage A: Inzendformulier
Naam1:
Leerjaar:						Niveau:
Vak2:
E-mailadres:
Naam verantwoordelijke docent3:
E-mailadres docent:
Voor welke prijs wil(len) je/jullie meedoen?
Een eigen nummer opnemen in de studio met Nicole Bus.
Graffiti Art op jouw school met Kasper Jongejan.
Een workshop en show met Symphony of Fire voor je hele klas.
Vertel hieronder iets over het denkproces voor je/jullie kunstwerk, zodat wij weten dat jij het echt
zelf bedacht en gemaakt hebt!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
•
•

Ja, ik/we heb(ben) het wedstrijdreglement (zie onder) gelezen en gaan akkoord met de voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd.
Stuur dit ingevulde inzendformulier naar ikhebhoop@verus.nl

Vermeld hier alle namen en achternamen van de leerlingen die aan dit kunstwerk hebben meegewerkt.
Heb je deze opdracht voor een bepaald vak gedaan? Vermeld dit dan hier.
3
Voor deelname aan deze wedstrijd is het verplicht de naam en het e-mailadres van een docent op te
geven, onder wiens verantwoordelijkheid jullie meedoen.
1

2
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WEDSTRIJD
Bijlage B: Reglement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De wedstrijd is bedoeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, die meedoen aan de
Week van de Hoop 2018. Dit geldt voor de klassen 1 t/m 6 op alle niveaus.
De opdracht mag naar eigen inzicht ingevuld worden. Onder kunstwerk wordt verstaan: een
zelfontworpen en zelfgemaakte uiting van het thema ‘hoop’. Dit kan bestaan uit een fysiek
kunstwerk, maar ook digitaal of via muziek.
Het kunstwerk moet zelf ontworpen en gemaakt zijn en mag niet worden gekopieerd van
een andere bron of bedacht door de docent. Om dit te bewijzen moeten de leerlingen een
verslag van hun denkproces bijvoegen, dit kan via het inzendformulier.
De docent mag het maken van het kunstwerk wel begeleiden.
Een inzending moet gedaan worden met vermelding van de school, klas, niveau en persoonlijke gegevens van de leerlingen, zoals aangegeven op het formulier ‘inzending’.
Een inzending bestaat uit het digitale materiaal van je kunstwerk of foto’s en filmpjes van je
fysieke kunstwerk. Je hoeft een fysiek kunstwerk dus niet zelf op te sturen. Zorg er wel voor
dat we alle kenmerken van je kunstwerk kunnen zien.
De uiterste inleverdatum voor de inzendingen is vrijdag 6 april 2018.
Deelname aan de wedstrijd en de Week van de Hoop is gratis voor alle scholen in Nederland
en België.
De kunstwerken worden beoordeeld op originaliteit, creativiteit en inhoud.
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
Uit de inzendingen worden drie winnaars gekozen, voor iedere prijs één winnaar. Met hen
wordt een afspraak gemaakt om de prijs in ontvangst te nemen.
We verwachten dat u als school uw verantwoordelijkheid neemt in het naleven van de regels
rondom de privacy van uw leerlingen.
Verus en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overtreding van de Europese Privacy Wet.
Door mee te doen aan deze wedstrijd, ga je ermee akkoord dat Verus op openbare kanalen
gebruik maakt van het ingeleverde materiaal. Dit geldt zowel voor het filmmateriaal als de
tekst van het couplet.
Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
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