V okviru predstavitve prvega slovenskega družinskega božičnega filma z naslovom KAPA
vas skupaj z družbo Projektor d.o.o. – kino center MARIBOX in distributerjem filma FIVIA,
vabimo k sodelovanju na likovnem natečaju.

V naš kino prihaja prvi slovenski božični celovečerni film z naslovom KAPA. Režiser
Slobodan Maksimović (Nika, 2016) je za nas pripravil zgodbo o dečku, ki nima nič, in
deklici, ki ima vse. Vse skupaj preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel,
humoren in mestoma tudi napet film.

Erik je devetletni deček, ki živi v mladinskem domu. Njegova edina vez s staršema je kapa,
ki jo ves čas nosi na glavi, saj mu jo je spletla mama. Ves čas se mora braniti pred dečkoma
in starejšo deklico, ki ga izkoriščajo in zafrkavajo. Njegova edina božična želja je, da bi šel
domov. Sedemletna Lučka na drugi strani pa ima premožno družino, ki ji lahko kupi vse,
česar si želi. Le sestrice ne. In kužka prav tako ne. A čarobni čas praznikov pripravlja
presenečenje za oba otroka. Erik je izžreban, da božič preživi pri dobrodelni družini. Otroka
se tako znajdeta skupaj, ne da bi hotela. Lučka se zmrduje in tudi Erik v njej vidi le
razvajeno deklico. Sredi noči pa v dnevni sobi zalotita Božička, ki je v resnici preoblečeni
ropar. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu se znajdeta na ulici. Začne se
prava božična pustolovščina, ki v eni sami noči obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto
tako, kot sta pričakovala.
V ta namen smo se v kino centru MARIBOX odločili, da vse otroke prve in druge triade
osnovnih šol povabimo k ustvarjanju na filmsko temo.

Predmet natečaja je izdelava likovnih izdelkov na temo iz filma – to bo seveda KAPA.

Razpis je namenjen učencem prve in druge triade osnovnih šol in vseh ostalih
ustanov, ki bi želele svoje izdelke deliti s širšo javnostjo. Otroci so razdeljeni v dve
starostni kategoriji:
1. kategorija: 1. – 3. razred OŠ | 1. triada OŠ
2. kategorija: 4. – 6. razred OŠ | 2. triada OŠ
Ustvarjajte in raziskujte na temo KAPA (pisana kapa, volnena kapa, izdelava kape, …)
Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabljate svojo kreativnost ter domišljijo. S
pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, svinčnikov, lepila in aplikacije različnih

materialov lahko ustvarjate risbe, praskanke, mozaike, stripe, akvarel, akril, odtis in tako
naprej. Dovoljene so vse likovne tehnike na papirju, velikost formata naj ne presega
velikosti A3 (297 x 420 mm). Vsak razred se lahko prijavi z enim skupinskim avtorskim
delom, prav tako pa se lahko na natečaj prijavi tudi posamezen učenec ali učenka. Vsak
izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:





ime in priimek avtorja oziroma podatek o razredu ter starost ustvarjalcev,
naslov likovnega dela in likovna tehnika,
ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga ali učitelja),
naziv in naslov ustanove.

Mentorji oziroma vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev
za sodelovanje učencev oziroma udeležencev v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.


















Rok za oddajo izdelkov je od objave natečaja do vključno 3. novembra
2022.
Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov info@maribox.si s
pripisom za Likovni natečaj KAPA in priložite podatke na obrazcu Likovni
natečaj KAPA.
Po zaključku ocenjevanja boste za izbrana dela mentorji natečajni komisiji
poslali tudi originalna dela. Vsi sodelujoči prejmejo priznanja za
sodelovanje.

Fotografije likovnih del se zbirajo do vključno 3. novembra 2022.
Štiričlanska komisija v sestavi predstavnika kino centra Maribox,
predstavnika filmske ekipe filma KAPA, predstavnika distributerja filma
Fivia Vojnik in likovna pedagoginja bo pri izboru upoštevala ustvarjalnost in
domišljijo otrok.
Razglasitev rezultatov v skladu z nagradno shemo bo 16. novembra 2022.
Podelitev nagrad bo potekala v Mariboxu, 16. novembra 2022, ob
mariborski premieri filma KAPA.

Nagrajeni razred iz I. triade – prejme brezplačen ogled premiere filma z
obiskom filmske ekipe, ki bo v sredo, 16. novembra ob 17. uri v Mariboxu
in postavitev izdelkov na razstavo, ki bo v Mariboxu.
Nagrajeni razred iz II. triade - prejme brezplačen ogled premiere filma z
obiskom filmske ekipe, ki bo v sredo, 16. novembra ob 17. uri v Mariboxu
in postavitev izdelkov na razstavo, ki bo v Mariboxu.
Nagrajeni posameznik/ca iz 1. triade – prejme darilni paket Mariboxa
Nagrajeni posameznik/ca iz 2. triade – prejme darilni paket Mariboxa

Naslov likovnega dela:
Likovna tehnika:

Ime in priimek avtorja, če je avtor posameznik:
Podatek o razredu, če gre za skupinski izdelek:

Ustrezno označite starost: 1. kategorija: 1. triada OŠ

2. kategorija: 2. triada OŠ

Ime in priimek mentorja:
Naziv in naslov ustanove:

______________________________________________

Dovoljenje za objavo avtorskega dela
Spodaj podpisani _________________________ izjavljam, da dovoljujem objavo
prijavljenega avtorskega dela z navedbo imena in priimka avtorja ali podatka o razredu
na razstavi v Mariboxu in družbenih omrežjih organizatorjev likovnega natečaja.

Podpis mentorja
___________________________
______________________________________________

Ta obrazec skupaj s fotografijo izdelka pošljite na elektronski naslov info@maribox.si do
najkasneje 3. novembra 2022, in sicer pripisom »Likovni natečaj KAPA«.
Po zaključku ocenjevanja boste za izbrana dela mentorji natečajni komisiji poslali tudi
originalna dela. Vsi sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.

