جایزه خالقیت برای نوجوانان ۲۰۲۲
جایزه خالقیت برای نوجوانان از دانش آموزان و نوجوانان هنرمند در منطقه خلیج بی اریا حمایت میکند .در این مسابقه شرکت
کنید و عالوه بر جایزه نقدی ،از حمایت فنی هنرمندان حرفه ای هم برخوردار شوید.
در سال  ۲۰۲۱بیش از هفتاد نوجوان هنرمند در این مسابقه برنده شدند و روی هم مبلغ  ۱۷هزار دالر جایزه بین آنان تقسیم شد.

دسته بندیهای مسابقه
نوشتار خالقانه :داستان و یا نوشتار غیر داستانی (تا پانصد کلمه) شعر (تا سه صفحه) ،نمایشنامه و فیلمنامه (تا پنج صفحه)
یا پنج دقیقه.
فیلم :هر گونه فیلم یا ویدیویی که حاوی داستان گویی باشد در این بخش پذیرفته میشود .فیلم یا ویدیو شما نباید بیشتر از پنج
دقیقه باشد و باید از تمام افرادی که در فیلم هستند ،اجازه کتبی گرفته شود.
موسیقی :موسیقی که توسط شما تولید شده باشد و اندازه آن باید پنج دقیقه یا کمتر باشد .باید هم نسخه پی دی اف و هم نسخه
صوتی موسیقی را برای ما بفرستید.
اجرای موسیقی :اجرای موسیقی که توسط هنرمندان دیگری ساخته شده است .فایل شما نباید بیشتر از پنج دقیقه باشد.
عکاسی :همه مدل عکس دیجیتالی قابل قبول است.
هنرهای تجسمی :انواع نقاشی ،مجسمه سازی و بقیه هنرهای تجسمی در این بخش قابل قبول است .باید عکسی از کار
هنری خود را بفرستید.

کار هنری خود را در سایت زیر آپلود کنید .برای این کار تا ژانویه  ۷سال  ۲۰۲۲فرصت دارید.
www.bayareacreativefoundation.org
برندگان این مسابقه در بهار سال  ۲۰۲۲اعالم میشود.
تمام دانش آموزان دبیرستانی در کانتی های آالمیدا ،کنترا کاستا ،مارین ،ناپا ،سن فرانسیسکو ،سن متو ،سنتا کالرا ،سونوما و سوالنو
میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
شما هیچ مبلغی برای شرکت در این مسابقه نباید بپردازید و شرکت مجانی است.
شما میتوانید در بیشتر از یک دسته بندی در مسابقه شرکت کند.
کار هنری شما توسط گروهی از هنرمندان برجسته ارزش گذاری میشود.

#becreative

