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Konkurs dla szkół gimnazjalnych. Temat: street art
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NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

1 Nie żyje niedźwiadek, który błąkał się koło
Kasprowego Wierchu
2 W Małopolsce mieszka najliczniejsza
rodzina, która skorzysta z "500 plus"
3 Kraków na lotniczych fotografiach. Z
fortami, bez bloków [DUŻE ZDJĘCIA]
4 Marsz Żywych przeszedł drogą śmierci z
Auschwitz [ZDJĘCIA]
5 Chciał pracować w korporacji. Dziś się
cieszy, że tej pracy nie dostał
REKLAMA

Mural na Dębnikach (ŁUKASZ KRAJEWSKI)

Zobacz zdjęcia (7)

Czy M-City to znany raper? Gdzie w Krakowie jest Exit? I czy Podgórze jest
BLU? Galeria Krakowska zaprasza gimnazjalistów do udziału w konkursie, w
którym można wygrać wycieczkę edukacyjną szlakiem street artu.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
- Poszerzenie wiedzy o popularnej sztuce street artu wśród gimnazjalistów oraz
poznanie galerii sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej Krakowa to cel jaki
chcemy osiągnąć organizując konkurs "Street Art - o co kaman?" - mówi dyrektor
Galerii Krakowskiej Jarosław Szymczak.

Wymyśl i wyślij

Nagrodą jest wycieczka edukacyjna "Krakowskim Szlakiem Street Artu" dla grupy 30osobowej. Szlak obejmuje około 15 murali artystów, takich jak: Blu, M-City, Sainer,
Nawer i Kofie.

Jak objaśniają organizatorzy, zadanie konkursowe polega na opracowaniu przez
grupę uczniów "mapy myśli", która będzie odpowiedzią na pytanie: "czym jest street
art?". Uczniowie powinni ją przesłać wraz z uzupełnionym formularzem
zgłoszeniowym na adres e-mail: konkurs@szlakmurali.pl. Termin nadsyłania prac
upływa 10 maja 2016 roku, ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja.

Każda szkoła może wziąć udział w jednej wycieczce dla grupy 30-osobowej.

REKLAMA

POLECAMY

Nowakowski. Zmiana opon, czyli
wszyscy jesteśmy specjalistami

Wycieczka z przewodnikiem

Sześć grup, których prace zostaną ocenione jako najlepsze odbędzie wycieczkę,
która trwać będzie około 2,5 godziny. Organizatorzy zapewniają przewodnika,
autokar oraz upominek dla każdego uczestnika w formie albumu prezentującego
krakowskie murale.

Wycieczki odbywać się będą w terminach: 19 maja (czwartek), 25 maja (środa), 2
czerwca (czwartek), 9 czerwca (czwartek), 16 czerwca (czwartek).

Dawne Aleje, mokradła na
Grzegórzeckiej, mosty [ZDJĘCIA]

Ekstremalne zjazdy pionierów
polskiego narciarstwa [ZDJĘCIA]

Patronem merytorycznym wycieczek KSSA jest Plastyk Miasta - Agnieszka Łakoma.
Inicjatywę wspiera Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Patronem medialnym jest Gazeta Wyborcza Kraków i Cojestgrane24.pl
POLUB

Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze, jesteśmy także na Facebooku.
Dołącz do nas, dyskutuj i dziel się opiniami. Listy: redakcja@krakow.agora.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej
Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.

Wypróbuj za 19,90 zł za miesiąc
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Zobacz więcej na temat: gimnazja
ZOBACZ TAKŻE

W Marszowicach
pierwszaki będą
się uczyć ze
starszymi uczniami
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W tej szkole
komórki i tablety
są zakazane.
Efekt: Dzieci
zaczęły rozmawiać!

Jakie murale?
Kraków ma wiersze
- niech je
wykorzysta

"Roboty"
naprawiły ścianę.
Nowy mural przy ul.
Zwierzynieckiej
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SERWISY SPECJALNE

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
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Historia, archiwalia, stare zdjęcia

Smog w Krakowie. Raporty, informacje

Elias przestaje filmować. Robi łódkę z
papieru dla małego Eida. - Popłyńmy
nią do Niemiec - mówi Samir. Z ulgą
wychodzimy [FLANAGAN]

Chcemy więcej równości? Zróbmy sobie
dwie wojny światowe, kilka kryzysów, a
wtedy wszystko się zdewaluuje

Nasi tam byli. Trafieni trzykrotnie w
okolice serca bokserzy nadal biegną i
zadają śmiertelne ciosy [KALICKI]

TEMATY WAŻNE DLA KRAKOWA

WIĘCEJ TEMATÓW - KRAKÓW

Na skróty:

Gazeta.pl

Polecamy:

Deser

Wiadomości

Wybory 2015

Copyright © Agora SA O nas

Sport.pl

Biznes

Gazeta Wyborcza

Program TV Pogoda

Praca

Program TV

Tematy Wideo Wyniki Lotto

Reklama w Gazecie Wyborczej Prywatność

Wszystkie artykuły Licencje/Kontent Kontakt

Poczta

Newsletter

Zgłoś błąd

Pomoc

Facebook

RSS

