MARLISCO videokonkurrence
Beskrivelse
EU projekt MARLISCO lancerer i september 2013 en videokonkurrence målrettet
unge i 6. – 9. klasse og deres institutioner og foreninger. Konkurrencen foregår
sideløbende i 14 europæiske lande.

Hvorfor og hvordan?
MARLISCO Videokonkurrencen har til formål at give unge mennesker muligheden for
at få kendskab til og arbejde med miljøproblemet marint affald og dele deres visioner
med andre europæiske borgere.
Deltagerne vil producere en kort videofilm (max 2 minutter), hvor de kan udtrykke
deres synspunkter om marint affald.
Ved brug af videomediet kan de unge mennesker skabe forandringer i samfundet. De
unge er ikke kun repræsentanter for den næste generation af forbrugere og
beslutningstagere, men de er ofte også kilde til inspiration og indflydelse i deres
familie og nærsamfund.
Marint affald er et komplekst miljøproblem, som alle har medansvar for og bliver
påvirket af. Arbejdet med filmen fremmer en kritisk tankegang og aktivt
medborgerskab.

Hvem kan deltage?
I Danmark er MARLISCO videokonkurrencen åben for unge mennesker, der går i 6. til
9. klasse. Videoerne kan produceres i et team fra en ungdomsforening, klub,
skoleklasse eller efterskole og under vejledning af en lærer, pædagog eller leder.
Videoen skal altid have opbakning fra og indsendes igennem en juridisk anerkendt
institution, organisation eller forening. Der er ingen grænse for antallet af videoer
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indsendt fra den enkelte institution, organisation eller forening. Hvert videoteam må
dog kun indsende en video, og teamet må bestå af maksimalt 6 deltagere.

Hvor?
Konkurrencen lanceres samtidigt i 14 europæiske lande: Italien, Holland,
Storbritannien, Frankrig, Slovenien, Irland, Rumænien, Tyskland, Cypern, Bulgarien,
Spanien, Portugal, Tyrkiet og Danmark.
De generelle regler og betingelser er fælles for alle deltagende lande. Aspekter såsom
deltagernes alder, sammensætning af juryen og præmierne defineres nationalt.
Deltagerne skal derfor referere til de regler og betingelser, der gælder for deres eget
land. Bemærk venligst, at konkurrencen KUN foregår på nationalt plan, og derfor vil
deltagerne i Danmark kun konkurrere med andre deltagere fra Danmark.

Hvornår?
Videokonkurrencen lanceres den 9. september 2013 (officielt). Indsendelse af
videoer kan ske til og med den 14. februar 2014 kl. 23:59 (dansk tid). Vinderne bliver
annonceret ultimo marts 2014.

Hvad er næste skridt?...
Videoerne vil vise, hvordan Europæiske unge ser problemet med marint affald og
mulige løsninger på problemet. Disse kreative budskaber vil informere et bredere
publikum.
De mest interessante videoer bliver bredt ud i nationale og europæiske medier. De
bedste videoer fra alle lande bliver sat sammen til en film under titlen "Voices og
European youngsters about the issue of marine litter" (Europæiske unges udsagn om
marint affald). Filmen præsenteres ved et stort Europæisk arrangement i maj 2014.
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