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De nominerade bidragen i Region Skånes
Eurovision School Contest är nu utsedda
Av 631 tävlande bidrag har nu tio blivit nominerade i kategorin bild och fyra i
kategorin film. Det har varit ett utmanande och väldigt stimulerande arbete
att välja ut ett antal bidrag som får gå vidare till slutlig final och vinst den 15
maj.
- Skånes elever har lämnat fantastiska bidrag och gjort ett djupt avtryck med
sitt engagemang och sin kreativitet. Jag är också mycket imponerad av juryn,
som mycket metodiskt och samtidigt lustfyllt har lyckats välja ut de
nominerade bidragen, säger Region Skånes projektledare för ESC, Marie

Ljung.
Tävlingen har engagerat 18 551 elever från hela Skåne. Vinnarna kommer att
presenteras på Eurovision Song Contests scen vid genrepet den 15 maj, i en
arena fylld av barn och ungdomar från hela Skåne. Teckningarna kommer
även att dekorera 100 av Skånetrafikens bussar, som kommer att köra runt i
Skåne under maj månad.
Juryn har arbetat efter dessa kriterier:
• Man har tittat på bidragen utifrån att det är en bilduppgift man fått, att
bildspråket ska förmedla
budskapet.
• Var och en av bilderna representerar även en mångfald av de tankar och
bildspråk som elever
har använt när de deltagit.
• Vi har tittat på materialet ex. foto, collage, 3D m.m. det vill säga att det
finns variation i materialet.
• Att alla åldrar ska finnas representerade.
• Att det har varit en kreativ process som syns i bidraget.
• Hög faktor av barnens egna språk både i bild och i text.
• Att det finns ett tydligt engagemang.
BILD årskurs F-5 Nedan presenteras skolorna som är nominerade kommunvis:
Varagårdsskolan i Bjuv
Dalhemskolan i Helsingborg
Snapphaneskolan i Knislinge
Hammars skola i Kristianstad
Lunds Montissorigrundskola i Lund
Kastanjeskolan i Malmö
Nilsholgerssonskolan i Simrishamn

Tångvallaskolan i Skanör
Röda Skolan i Svedala
Pilagårdsskolan i Östra Ljungby- Klippan
Bilder på alla tio bidragen finns på
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Eurovision-Song-Contest/EurovisionSchool-Contest-/Finalbidragen-i-Eurovision-School-Contest1/
FILM Årskurs 6-9
Korsbackaskolan klass 8A, Kävlinge, ”Vårt framtida Europa”
Löderupsskolan klass 6, Löderup, ”Om du ger lite kärlek, får du lite kärlek”
Möllevångsskolan, klass 7A, Malmö, "Follow me"
NIPES Norra Sorgenfri särskola, Malmö, ”Good life (in Europe)”

Juryns medlemmar från vänster till höger i bilden:
Bella J Tinghammar, Konstpedagog Eslövs kulturskola
Irene Grahn, Scenkonstproducent & dramautvecklare
Camilla Jonasson, Samordnare Skapande skola
Helene Mohlin, Ägare och VD för produktionsbolaget MINT
Bild på Juryn som nominerat bilder och filmer finns i bildarkivet i
Mynrewsdesk
BAKGRUND
I maj arrangeras finalen i Eurovision Song Contest i Malmö. För att skapa
delaktighet i hela Skåne kring den unika rikedom av människor, kulturella
yttringar, musik och festglädje som denna tävling inrymmer har Region Skåne
gjort en speciell satsning, Eurovision School Contest.
Eurovision School Contest är en tävling som arrangeras av Region Skåne i
samband med Eurovision Song Contest i maj. Skolelever från Skånes alla
delar har haft möjlighet att beskriva sitt framtida Europa med kreativitet och
innovation. Tävlingen lägger fokus på mångfald, demokrati och yttrandefrihet

och samordnas med Kultur Skånes satsning "Med rätt att uttrycka sig" där
man bland annat lyfter FN:s barnkonvention som ger en definition av vilka
rättigheter som borde gälla för barn i hela världen.
Barnen tävlar i två olika klasser, de yngre barnen (årskurs F-5) tävlar i bild
och om att få dekorera Skånetrafikens bussar med olika motiv som kommer
att rulla i Skåne i samband med ESC. De äldre barnen (årskurs 6-9) tävlar i
sång, film, musik, dans och poesi. Vinnarna utses av en jury och kommer att
få presentera sina bidrag live på Malmö Arena före genrepet den 15 maj. Alla
klasser som lämnat in bidrag är också med och tävlar om att vinna biljetter
till genrepet den 15 maj för att se Eurovision Song Contest, Live!
Läs mer om tävlingen på www.eurovisionschoolcontest.se
För mer information och fler bilder kontakta Region Skånes Pressjour, tel
044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av
näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32
000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes
högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i
Skåne.
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