Secrets of Freedom
the secret of happiness is freedom
the secret of freedom is courage
-ThucydidesWat betekent vrijheid in ons leven en wat is vrijheid jou waard?
Wat is het geheim van vrijheid?
Doe mee met de Juniorprijs der Markiezen 2020.
De Juniorprijs een kunstwedstrijd voor jong en creatief talent.
Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Heb jij een goed,
vernieuwend en creatief idee? Bijvoorbeeld in de vorm van een
uitvinding, een object, een kunstwerk, een gedicht, een muzikaal
optreden, een dansvoorstelling, een geschiedenisproject of een

app? Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud en woon je in de regio
West-Brabant? Maak dan een plan en lever dat samen met het
deelnameformulier in bij de contactdocent op jouw school of
breng het zelf aan de balie van het Markiezenhof.
Doe dit wel voor 12 december 2019, want de vakjury selecteert
daarna de meest originele inzendingen. De jury kijkt ook naar
de uitvoerbaarheid van het plan. Wie door gaat naar de tweede
ronde krijgt van 17 december 2019 tot 10 april 2020 de tijd om het
plan uit te voeren en in te leveren.
Je hoort op tijd of jouw werkstuk geselecteerd is, want op
22 april 2020 vindt de opening plaats in het Markiezenhof. Op
woensdag 10 juni maken we de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs
feestelijk bekend. Ook de publieksprijs wordt dan uitgereikt. Alle
geselecteerde werkstukken zijn van 22 april t/m 21 juni 2020 te
zien in het Markiezenhof.
Ga jij voor de eer om jouw werkstuk in het Markiezenhof te tonen
en wil je meedingen naar de 1e prijs: de Gouden Beloonpenning
van het Markiezenhof? Of ga jij voor de publieksprijs? Bij iedere
prijs win je ook een aantrekkelijk geldbedrag.
Je kunt meedoen als groep, als klas, maar ook individueel. Hoe
het precies werkt, kun je lezen op www.juniorprijs.nl. Daar vind
je ook een stappenplan dat je kunt gebruiken en je vindt er alle
inzendingen van de voorgaande jaren.
Volg ons op www.facebook.com/juniorprijs zodat je altijd op de
hoogte bent van de laatste nieuwtjes. Heel veel succes!
De Juniorprijs 2020 is een samenwerking tussen het
Cultuurbedrijf en het West-Brabants Archief.

