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Vinn en resa till Bryssel
Delta i ÖT:s Europatävling som startar nu. Skriv en essä, en dikt eller en
sång om Europa och vinn en fyra dagas studieresa till Bryssel i höst.
Tävlingen startar nu och är öppen för alla under 26 år.
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Är du kreativ och har funderingar kring EU? Nu har du din chans att använda din
kreativitet och berätta vad Europa och EU betyder för dig. Du kan skriva en essä, en dikt
eller en sång. Komponera ett musikstycke. Spela in en video. Fotografera. Måla.
Huvudsaken är att ditt bidrag handlar om Europa eller EU. – ÖT ordnar tävlingen
tillsammans med sex andra minoritetstidningar i Europa. Alla tidningar utser varsin
vinnare, så totalt belönas sju tävlingsbidrag, säger ÖT:s chefredaktör Margareta
Björklund. Tävlingen är öppen för alla under 26 år. Vinnaren belönas med en fyra
dagars studieresa till Bryssel i oktober eller november. Vinnaren gör resan i sällskap
med en journalist från ÖT. Programmet under studieresan handlar om Europeiska
Unionens och Europaparlamentets arbete. I Bryssel kommer vinnarna från de olika
minoritetstidningarna att träffas och lära känna varandra. Exakt datum för resan slås fast
senare. Värdet på resan är 1?200 euro. Tävlingen pågår till utgången av augusti.
Samtliga tävlingsbidrag kommer att bedömas av en jury. De europeiska
minoritetstidningarna har samarbetat i många år inom ramen för sin organisation Midas.
I våras startade sju av organisationens medlemstidningar ett gemensamt projekt som
kallas CITOYEN, EU-torget. Projektets mål är att väcka intresse för det kommande
Europaparlamentsvalet i maj nästa år. Projektet finansieras delvis med stöd från EU. I
projektet deltar minoritetstidningar i Italien, Slovakien, Tyskland, Rumänien, Spanien och
Finland. De deltagande tidningarna utkommer på slovenska, tyska, ungerska,
katalanska, danska och svenska.

Kreativt om Europa
Tävlingen är öppen för alla som ännu inte har fyllt 26 år. Uppgiften är att göra ett
kreativt arbete med Europa och EU som tema. Det kan handla om att skriva en dikt, en
essä, en novell. Eller om att uttrycka sig visuellt i bilder, fotografier, videoklipp med
mera. Vill man skriva en sång eller komponera ett musikstycke är det också möjligt.
Tävlingen startar nu och pågår till den 31 augusti. Samtliga bidrag bedöms av en jury.
Vinnaren belönas med en studieresa till Bryssel. Bidragen lämnas in till ÖT:s redaktion,
Jakobsgatan 13, 68600 Jakobstad före 31.8.2013.
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