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1. VIDEO SOUTĚŽ POŘÁDÁNÁ OECD 

OECD 50th Anniversary Video Competition 
 
To celebrate the OECD's 50th Anniversary, young people worldwide are invited to create a short video 
describing their vision of Progress. 
 
Who is Eligible  
The competition is open to young people (18-25 years) in every country worldwide.  
   
How to Enter  
Upload your video on YouTube and register online before MIDNIGHT (Paris time) on 1 March 2011. 
Any videos and/or registration forms received after this time will not be considered.    

Read the competition Terms & Conditions: 
http://www.oecd.org/document/41/0,3746,en_21571361_44315115_46518249_1_1_1_1,00.html 
 
Fill out the Registration Form: 
https://webnet.oecd.org/Survey/Survey.aspx?s=78e672f8d97640d6bab7afe50330dcde  
 
The Prize  

• An all expenses paid trip to Paris, France  
• Screening of the winning films at an international forum.  
• An opportunity to meet government, civil society and media from around the world.  

Three winners will be invited to the OECD Forum in May 2011, with travel cost, hotel 
accommodation and daily allowance provided for five days.  
   
Timeline  

• Competition opens on 1 Dec 2010  
• Closing date for submissions is midnight (Paris time) on 1 March 2011  
• Shortlist: A Special Jury (to be announced in February) will compile a shortlist of 20 videos, 

judged on a basis of creativity, substance, production value and overall impact. The 20 
shortlisted videos will be announced and showcased on this website and the OECD YouTube 
site from 21 March, 2011.  

• Public vote: From 22 March to 14 April, 2011 the public will be invited to choose, via 
YouTube, the top three videos from the shortlist.  

• Winners announced on Friday 15 April, 2011.   

Contact us: video@oecd.org 
 
More at 
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,en_21571361_44315115_46513044_1_1_1_1,00.html 
 
 



2. RUMUNSKO: Rezidenční pobyt pro vizuální umělce a fotografy (pouze 
pro doktorandy) 
 
Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují 
výběrové řízení na 14denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru 
(Bukurešť) v období 11. dubna až 24. dubna 2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a 
fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty 
středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. 
 
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají 
české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny 
cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 500 eur. 
 
Více na http://www.culturenet.cz/ 
 
Institute umění 
Celetná 17 
110 00 Praha 1  
Tel: 224 809 116  
rezidence@institutumeni.cz  
 
 
3. Odkazy na letní školy na ICM 
 
Mnoho českých i zahraničních vysokých škol a univerzit nabízí, tak jako každý rok, možnost zúčastnit 
se jimi pořádaných letních škol. Tyto programy většinou nebývají omezeny pouze na vlastní studenty, 
zúčastnit se může kdokoliv, kdo se včas přihlásí a případně projde výběrovým řízením. Ty probíhají 
zejména na školách, o které je velký zájem a poptávka studentů tak převyšuje kapacitu jejich kurzů. 
Letní školy bývají úzce zaměřené na určitou oblast, proto je potřeba pečlivě vybírat. Pokud chcete 
poznat nové a zajímavé lidi z celého světa, získat cenné zkušenosti a nechat se poučit od kapacit v 
oboru, tak neváhejte a přihlaste se. Termíny uzávěrek pro přihlášky bývají nejčastěji na jaře, proto je 
třeba vybrat si letní školu včas. 
 
Nabízíme odkazy na některé z letních škol, seznam však není zdaleka kompletní. Pokud hledáte něco 
konkrétního, zkuste zapátrat na internetu nebo se svým dotazem obraťte na pracovníky NICM. 
 
http://www.icm.cz/letni-skoly-2011 
 
 
Pozn.: Další letní školy můžete najít v archívu Study-X, http://groups.yahoo.com/group/study-x/ 
 
 
4. OUTNOW! FESTIVAL 2011 (Německo) 
 
 
International meeting & festival of young artists 
 
Students of performing arts, film, music and fine arts in the Schwankhalle Bremen, Germany 
 
June 2nd-12th, 2011 
 
  
Call for proposals - application deadline: February 10th, 2011 



 
 The Schwankhalle – a centre for performing arts in Bremen/ Germany – is again welcoming  students 
of the performing arts and its related subjects during the OUTNOW! festival from June 2nd-12th, 
2011. 
 
  
OUTNOW! is a forum for up-and-coming international artists. Prospective actors, directors, dancers, 
choreographers, puppeteers, performing artists, musicians and visual artists are invited to present their 
work outside their schools or academies to the general public as well as to an expert audience and to 
see and discuss other student's work. 
 
Please note: being a student is not necessarily a prerequisite for participation. 
 
For further information see: www.schwankhalle.de/outnow  
(where you´ll also find the archive of the preceding festivals). 
 
Special offer! The OUTNOW_DORMITORY: Since the exchange between the young artists is the 
main issue of the festival, we will also offer the opportunity of participation to students who can´t 
present a production of their own.  
 
  
We`ll be glad to answer any questions:  
 
e-mail: outnow@schwankhalle.de 
or 0049- (0)30 – 81 79 77 36 
 
With best regards from Bremen, 
 
Anne Hirth (Festival manager) and the team of the Schwankhalle 
www.schwankhalle.de 
 
 
 
 
 


