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În atenţia Directorilor de licee,
Consilierilor educativi
Stimați colegi,
Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni – LicArt, cel mai mare concurs de arte pentru elevii din
România, organizat de Clubul Nouă ne pasă! în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, a ajuns la a 18-a
ediţie! Așa cum v-am obișnuit de mulți ani, oferim din nou spaţiu de exprimare talentului liceenilor şi dorinţei lor
de a comunica şi de a împărtăşi. Vă scriu pentru a vă ruga să ne sprijiniţi în demersul nostru şi să vă îndemnaţi
elevii să participe la acest concurs, care le va aduce nu numai satisfacţia de a-şi măsura talentul cu mulţi alţi tineri
şi, eventual, câştiga premii extrem de importante, ci şi posibilitatea de a-şi prezenta creaţiile unui număr foarte
mare de oameni, de a interacţiona atât cu colegii lor cât şi cu personalităţi culturale implicate în acest proiect de
anvergură! Succesul lor înseamnă şi succesul dascălilor şi liceului lor!
De aceea, vă rog să transmiteţi acest mesaj tuturor diriginţilor, consilierilor educativi, coordonatorilor
de cenaclu literar sau club de fotografie, pentru a-şi informa elevii de existenţa acestui concurs şi de
avantajele participării.
Liceenii se pot înscrie în concurs în perioada 7 ianuarie – 17 martie 2019, prin postarea de creații online pe
situl www.licart.ro, la secţiunile Poezie şi Fotografie (cu 3 categorii: alb-negru, portret şi diverse). Participarea
este gratuită, dar premiile sunt cu mult peste nivelul obişnuit al concursurilor româneşti. Regulamentele sunt
disponibile pe situl concursului.
Finaliștii vor fi invitaţi în Tabăra de Creaţie LicArt, ce va avea loc în perioada 19 - 25 aprilie 2019, unde
vor beneficia de ateliere de creație și activități cultural-educative.
Primele 10 licee cu cei mai mulţi elevi înscrişi la LicArt vor primi câte o Diplomă care să ateste implicarea în
efortul de deschidere a tinerilor nu doar spre cultură ci şi spre ei înşişi, de sondare şi manifestare a talentului, de
îndrumare a noilor generaţii către valori care, din ce în ce mai mult, dispar din societatea actuală. Vom oferi astfel
de diplome şi acelor dascăli care i-au sprijinit pe câştigătorii LicArt.
Pentru viitoare informaţii, vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa licart@gmail.com, adresele de mail ale
liceului si ale unei persoane de legătură.
Cu mulţumiri şi stimă pentru ce faceţi pentru tinerii români,

Iuliana Șerban
Profesor, Coordonator LicArt

