Segona edició del concurs d’arts creatives
"Floating voices"
L'Associació Maydan http://www.maydan-association.org/ , amb la qual
Irènia, jocs de pau col·laborem estretament, convida als i les joves
euromediterrànies a expressar les seves opinions sobre la "Solidaritat a
través de les fronteres"

A la llum dels desafiaments mundials als quals ens enfrontem, en particular la pandèmia Covid-19, i
l'efecte que té en la democràcia, la llibertat de circulació, les fronteres, la solidaritat i la ciutadania, així
com les dificultats per preservar els fets reals de les falses representacions, Maydan ofereix un espai
creatiu als joves de tota la regió euromediterrània en aquest moment històric.
Maydan, una associació de ciutadans, dones i homes, entre els quals es troben activistes, intel·lectuals,
artistes, empresaris, investigadors i altres, compromesos amb la construcció d'una ciutadania
mediterrània i un destí comú entre els pobles de la regió, es complau a llançar la segona edició del concurs
multilingüe d'arts creatives Floating Voices.
Convidem a persones joves / escriptores, poetes, dibuixants i fotògrafes, d'entre 16 i 30 anys,
perquè expliquin les seves històries sobre la SOLIDARITAT SENSE FRONTERES. La iniciativa pretén
promoure el coneixement de les complexitats sociopolítiques, culturals i econòmiques de la Mediterrània i
dels països veïns, especialment en aquesta època de pandèmia, i enfortir les relacions i compartir els
somnis entre els i les joves d'ambdós costats de la Mediterrània i més enllà .
La data límit de el concurs és el 5 de desembre de 2020 per a la presentació d'obres originals que seran
seleccionades per un jurat de persones de les dues ribes de la Mediterrània. Les persones guanyadores
seran anunciades el 28 de desembre de 2020. Si el Covid ho permet, participaran en la cerimònia de
lliurament de premis que tindrà lloc a la primavera de 2021 a Reggio Calàbria (Itàlia): cruïlla de la
Mediterrània, seu de l'Associació Maydan i amfitriona de dues edicions de la Sabirfest que celebra la
cultura mediterrània. Soci de la cerimònia serà Progetto Mediterranea, una associació
d'activistes amb passió per la Mediterrània i creadora de la Bandera de la Mediterrània, que s'hissarà per
primera vegada a Reggio Calàbria durant l'esdeveniment.
Visita la pàgina web de Maydan per a més detalls i segueix-nos a Facebook, Instagram i Twitter.
Per a més informació, sisplau contacteu amb Lisa o Fàtima en media@maydan-association.org
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