ONLINE POETRY SLAM 2018: CITY
/for Czech scroll the page down/
As part of the 9th annual Festival of Arab Culture which will take place in April in
Pilsen, Prague and Olomouc, ARABFEST (CZ) and Writers’ Cell (JO) are announcing
an international poetry and short text competition for Czech and Arab writers.
Dar Ibn Rushd publishing house is partner of this call. The main partner is the
Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Prague.
How to apply
Let your muse inspire you and write a poem or short text concerning this year's topic:
City. What you like or do not like about it, if living in city somehow changed you or
your life, what you like doing there, what is your opinion on it. It does not have to be
about your own city, you can write about cities in general. You don’t have to be
a professional writer either; it’s completely enough if you just love creative writing.
Record yourself performing the poem in Czech, Arabic or English and send
a maximum three-minute video either via message on Facebook
(@onlinepoetryslam) or via email to kontakt@arabfest.cz.
Please share your videos by providing us with a link to an online storage platform
(e.g. dropbox.com). In the subject of the email please write: online poetry slam.
All entries will be posted on our Facebook page and the finalists will be chosen by the
number of likes their post receives. The top nine entries with the largest number
of likes will move on to the final stage of the competition. In the final, the nine
entries will be translated into English and presented to an international panel
of judges who will select the overall winner of the competition.
You can send your videos from 11 March to 10 May 2018. The winner will be
announced and awarded with a prize on 31 May 2018 at the latest.
Please note that if the poem you share is plagiarised and/or is intentionally
harmful or offensive, we reserve the right not to publish it.

The prize
The winner will receive an award of 200 Euros. He or she will also receive a special
literary parcel from the publishing house Dar Ibn Rushd and also an oriental gift
parcel from the spice shop Koření od Antonína.

By sending a video according to the conditions listed above, the contestant grants his permission (according to
Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and its amendments) for processing and using the
video and personal data provided for the purpose of the competition, for awarding the prize or for other use
related to the competition for the duration of the competition. The contestant expresses his or her consent to the
rules of the competition and states that the video does not violate the rights of any person. Please find the
additional terms and conditions below.

If you have any questions, please contact the Festival team:
kontakt@arabfest.cz, www.arabfest.cz/en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jako součást letošního devátého ročníku Festivalu arabské kultury, pořádaného
v dubnu 2018 v Plzni, Praze a Olomouci, vyhlašují Arabfest (CZ) a Writers Cell (JOR)
mezinárodní soutěž v online slam poetry pro arabské a české autory.
Partnerem této výzvy je nakladatelství Dar Ibn Rushd. Hlavním partnerem je
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie v Praze, pod jehož záštitou se soutěž
koná.
Jak se přihlásit
Nechte zapracovat svoji múzu a napište báseň nebo krátký text na téma „město“. Co
se vám (ne)líbí, jestli vás nějak život ve městě změnil či poznamenal, co v něm rádi
děláte, jaký je váš názor na něj apod. Nemusí to být ani o vašem vlastním městě,
klidně o městě obecně. Zkrátka se nechte unést svou představivostí. A že nejste
profesionální spisovatel? Nevadí, bohatě stačí, když rádi literárně tvoříte třeba jenom
do šuplíku.
Natočte max. tříminutové video, jak čtete/přednášíte váš text či báseň
v češtině, arabštině nebo angličtině a pošlete nám ho buď na náš Facebook
(www.facebook.com/onlinepoetryslam) nebo emailem na kontakt@arabfest.cz. Do
předmětu prosíme napište: online slam poetry
Všechna díla budou umístěna na naší Facebookové stránce (@onlinepoetryslam)a
finalisti budou vybráni podle počtu „lajků“, které vaše video dostane. Top 9 videí
s největším množstvím „lajků“ postoupí do finálové části soutěže. Ve finále
budou videa přeložena do angličtiny a posouzena mezinárodní porotou, která vybere
celkového vítěze.
Videa můžete posílat od 11. března do 10. května 2018. Vítěz bude vyhlášen
a obdarován nejpozději 31. května 2018.
Pořadatelé si vyhrazují právo nepublikovat díla, která budou plagiáty, rasistická nebo záměrně urážlivá (vulgarismy v rozumné míře nevadí).

Cena
Vítěz/ka obdrží finanční cenu ve výši 200 Euro, literární balíček od publikačního
domu Dar Ibn Rushd a také dárkový balíček orientálního koření od Koření od
Antonína.
Zasláním videa, jež splňuje podmínky výše, dává soutěžící souhlas (dle paragrafu č. 101/200 o Ochraně
osobních dat) k použití videa a osobních dat za účelem vyhlášení soutěže, přeložení videa a kontaktu ohledně
ceny. Soutěžící dává najevo svůj souhlas s pravidly soutěže a uvádí, že jeho video neporušuje ničí práva.

Pro případné dotazy se můžete obrátit na:
kontakt@arabfest.cz, www.arabfest.cz

