4. BOVEC
OUTDOOR
FILM
FESTIVAL
SLOVENIJA
28. - 30. December ‘10

SNEŽENE SKULPTURE 29.-30.12. 2010
V sklopu 4. Bovec Outdoor Film Festivala - BOFF, ki
bo potekal v Bovcu od 28. do 30. Decembra 2010, bo
organiziran tudi mednarodni festival snežnih skulptur.

RAZPIS ZA
PRIJAVE

VABILO NA SODELOVANJE
Pravljični snežni park ali “Fantasy Snow Garden” - bo zahvaljujoč 20-im ljubiteljem
- umetnikom dobil svojo podobo med 29. in 30. Decembrom. V upanju in želji, da
bodo vremenske razmere naklonje Vas vabimo, da se prijavite na razpis in se nam s
svojo kreastivnostjo pridružite v Bovcu.
TEKMOVALNI DEL – uvod in opis
Festivali snežnih skulptur se že leta odvijajo širom po svetu. Turistične destinacije jih
predstavljajo kot posebno atrakcijo pri otvoritvi zimskih sezon ali za splošno promocijo krajev. V Sloveniji takega tipa festivala še ni ali pa so drugače zasnovani.
Festival temelji na postavitvi ogromnh snežnih kock (3m x 3m x 3m), narejenih iz
stisnjenega snega. Na teh blokih snega se bodo izbrane skupine pomerile v ustvarjanju skulptur. Kaj vse se lahko rodi, ko se umetnost združi z duhom narave nam
bo pokazala vsaka skupina, ki bo lahko svobodno interpretirala umetnost in sneg.
Snežne skulpture bodo lahko občudovane tudi v večernih urah zahvaljujoč predvideni osvetljavi in bodo krasile kraj v prazničnih dnevih vse dokler jih vremenske
razmere ne bodo izbrisale.
						
						
						
						

Metka Belingar, organizatorka
En hec d.o.o.
Dvor 64 B
5230 Bovec, Slovenija

BOFF festival info: Tel.: +386 51235616, Email: info@boff.si Snow sculptures info: Metka tel.: +386 31312733, Email: snow@boff.si

29. - 30. December ‘10
Navodila za tekmovanje
Člani žirije bodo med pravočasno prispelimi prijavami izbrali 5 ekip. Izbor bo potekal na podlagi najboljših in originalnih idejnih projektov, prejetih do 15. Decembra na spletni naslov snow@boff.si ali po pošti na naslov:
Metka Belingar, En hec d.o.o., Dvor 64/B, 5230 Bovec, Slovenija
* Vsaka skupina je lahko sestavljena iz dveh, treh ali štirih tekmovalcev.
* Idejni projekti so lahko prosto snovani z različnimi tehnikami in materiali, vendar
morajo biti jasni in pregledni. Za ilustriranje projektov se lahko uporabijo fotografije,
makete, ilustracije, skice ali drugo.
* Za popolno prijavo je poleg idejnega projekta potrebno priložiti tudi izpolnjen
prijavni obrazec s podatki sodelujočih v skupini. (priloga).
* Skulpture bodo morale biti izdelane iz snega, ledu in vode.
* Prepovedane so kakršnekoli notranje strukture in barvila.
* Skulpture morajo biti zaključene na vseh 4 straneh
Priporočena oprema in orodje:
Nepremočljiva in topla obutev, rokavice, kape (rezervna oblačila). Bodeče žice, žage, lopate, lestve, vedra in kramp letve, in krtače. (nekatera orodja in pripomočke bo zagotovil
tudi organizator).
Terminski plan in informacije:
* Zadnji rok za prijavo projekta je 15. December 2010 do 23:59 :-)).
* Ekipe bodo o izboru obveščene preko elektronskega naslova do 17. 12. 2010.
* Prihod udeležencev je predviden v Sredo 29. Decembra v jutranjih urah.
* Skulpture bodo morale biti zaključene 30. Decembra zvečer do 18 ure.
* Izbor najboljših skulptur bo potekal po sončnem zahodu 30. decembra 2010.
* Za sodeluječe ekipe je organizirano spanje, zajtrk, topel obrok in pijača na terenu.
Podelitev: (30. December - Kulturni dom Bovec)
* Vsem sodelujočim bo podeljena diploma o sodelovanju in praktične nagrade.
* Denarna nagrada v višini 300,00 Eur pa bo podeljena zmagovalcu na razglasitvi
najboljše skulpture v Kulturnem domu Bovec.
Kontakti

Rok za oddajo
prijavnice:

Kontaktni podatki in informacije: snow@boff.si ; kontaktna oseba - organizatorka
Metka Belingar, tel: +386 (0)31 312 733; En hec d.o.o., Dvor 64/B, 5230 Bovec, SLO.
Za več informacij vas vabimo, da obiščite našo spletno stran: www.boff.si
Zadnji rok za prijavo je 15. December 2010
Razpisna dokumentacija in prijavnico lahko najdete na: www.boff.si

Festival info: Tel.: +386 51235616, Email: info@boff.si Snow sculptures info: tel.: +386 31312733, Email: snow@boff.si

