INFORMACJA PRASOWA
Umeå, Europejska Stolica Kultury 2014, zaprasza ludzi kreatywnych
z całego świata do wzięcia udzialu w konkursie Artists Caught by
[Umeå]

Sztokholm, 10 kwietnia 2013: Umeå, miasto położone na północnym
wybrzeżu Szwecji, zwane również ”Bramą do Laponii”, zostało
wybrane na Europejską Stolicę Kultury w roku 2014. Księżniczka
Wiktoria, przyszła królowa Szwecji i jej mąż książę Daniel przyjęli
patronat nad całym przedsięwzięciem. Studenckie miasto Umeå
zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, który przyczyni
się wzbogacenia oferty kulturalnej w czasie Umeå2014. Konkurs,
Artists Caught by [Umeå], będzie trwał do czerwca 2013 wlącznie, i będzie to jeden z
największych niekomercyjnych konkursów sztuki w kategorii fotografia, film oraz
design w Europie.
Umeå, jako stolica kulturalna Europy, pragnie zaprezentować to co jest unikalne dla
północnej Szwecji, jak również zobrazować wspólne dzidzictwo kultury europejskiej.
Kultura Samów, którzy są jedynym rdzennym ludem w Unii Europejskiej, i ich niespotykane
osiem pór roku są ważnym elementem tradycji i życia kulturalnego tego regionu, jak
również jest ona ważnym elementem roku kulturalnego i konkursu Artists Caught by
[Umeå]. Natura, ze swoimi spektakularnymi krajobrazami i zorzą polarną jest również
bardzo ważnym źródłem inspiracji. W Umeå progresywne i dynamiczne życie kulturalne
postrzegane jest jako konieczność dla ciągłego i pozytywnego rozwoju.
Marie-Louise Rönnmark, burmistrz w gminie Umeå oraz przewodnicząca komisji pracującej
z przedsięwzięciem roku kultury europejskiej, cieszy się na nadchodzący konkurs.
- To będzie bardzo interesujące i z pewnością inspirujące, żeby zobaczyć jak Europa i
świat będzie postrzegać Umeå i północ Szwecji.
Półfinały będą miały miejsce w ośmiu krajach europejskich. Polskie prace zakwalifikowane
do półfinałów zostaną zaprezentowane podczas imprezy ”Caught by Umeå”, która odbędzie
się w Warszawie w dniach 12-13 września. Prace te będą również dostępne na internecie w
czasie całego programu w roku 2014.
Demian Horst , przewodniczący jury w kategorii design:
- Konkurs jest niepowtarzalną okazją dla ludzi kreatywnych, którzy pragną być dostrzeżeni
na międzynarodowej arenie. Rok kultury europejskiej jest wydarzeniem, które z
pewnością wzbudzi duże zainteresowanie. Dla Umeå jest istotne, żeby pokazac, że miasto
jest otwarte na przyjęcie kreatorów kultury z różnych krajów. Demian Horst ma nadzieję,
że uczestnicy konkursu i ich prace bedą stanowić inspirację dla siebie nawzajem.
Informacja o tournée w miastach, które są gospodarzami półfinałów Caught by [Umeå] odbędzie się we
wrześniu i w październiku 2013 roku. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie ciekawości i zainteresowania
miastem Umeå – Europejską Stolicą Kultury 2014, jak również obszarem północnej Szwecji. Podstawą projektu
jest nawiązanie relacji i interakcja pomiędzy Umeå i kilkoma europejskimi miastami / krajami, które zostaną
odwiedzone w trakcie tournée.

Fakty o konkursie Artists Caught by [Umeå]:


Gdzie znaleźć więcej informacji?
Na stronie internetowej www.caughtbyumea.com.



Gdzie zgłosić udział w konkursie?
Wejdź na strone www.caughtbyumea.com.



Kiedy składać prace konkursowe?
Od 2 kwietnia do 30 czerwca 2013.



Kto może uczestniczyć w konkursie?
Wszystkie osoby, które ukończyly 18 lat.



Kategorie konkursowe
Fotografia, film oraz design.



Wybór prac do półfinału
Jury składające sie z ekspertów w każdej kategorii wybierze prace do półfinału.
Zwycięzkie prace z Polski zostaną zaprezentowane w Warszawie w dniach 12-13
września 2013.



Wielki Finał konkursu
Wielki Finał będzie miał miejsce w Umeå 31 stycznia 2014. Finaliści zostaną wtedy
zaproszeni na uroczysty obiad w Umeå.



Nagrody
Każdy z 3 finalistów Wielkiego Finału (po 1 w każdej kategorii) otrzyma nagrodę w
wysokości 3 000 Euro (trzech tysięcy Euro).



Gdzie można śledzić przebieg konkursu?
Zajrzyj na portal Facebook oraz serwisy Twitter (#caughtbyumea i @Umea2014),
Instagram (#caughtbyumea i @Caughtbyumea) iPinterest.

Daty europejskich półfinałów 2013
 Kopenhaga, 5 września
 Warszawa, 12-13 września
 Londyn, 19-20 września
 Amsterdam, 26-28 września
 Paryż, 3-5 października
 Mediolan, 10-11 października
 Barcelona, 17-18 października
 Hamburg, 24-26 października
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VisitSweden, której głównym zadaniem jest promocja Szwecji za granicą, jest partnerem
Umeå2014.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z poniższymi osobami:
Karin Arvidsson, Director of European Marketing
Umeå - European Capital of Culture 2014
Tel: +46 705 870 603
E-mail: Karin.arvidsson@umea2014.se
Viveca Burkhardt, Project Manager Caught by Umeå – Polska
VisitSweden
Tel. +46 721 8888 19
E-mail: viveca.burkhardt@visitsweden.com
Tutaj znajdziesz bezpłatne zdjęcia dla prasy:
http://imagebank.sweden.se/search/northern+sweden
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