56. Austrālijas latviešu Kultūras dienas (AL56.KD)
Melburnā 2016.g. no 26.- 31. decembrim

1.

Mākslas Izstāde

www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Cienījamie Latviešu Mākslinieki!
56. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas aicina visus Latviesu vizuālos māksliniekus piedalīties Kultūras Dienu
Mākslas, Foto un Multimēdiju izstādēs. Tiek aicināti piedalīties visi Austrālijas latviešu mākslinieki, kā arī
mākslinieki, kam ir saites ar Austrālijas latviešiem.
Visparīgā Informācija
Izstāde notiks: 		
				
Atklāšana: 			
Izstādes darba laiks:

Bright Space Gallery 1st Floor, 8 Martin Street, St Kilda VIC 3182
brightspace.com.au
26. decembrī plkst. 11.00 .
no 22.- 23., 26 - 31. decembrim no 11:00 - 17.00

Godalgas

Pieškirs vislabākajiem mākslas darbiem, kurus izvēlēsies neatkarīga žūrijas komiteja.
Darbu Iesniegšana un Dalības Maksa
Aicinām māksliniekiem iesniegt darbus, kas ir radīti pēdējos četros gados.
Dalības maksa ir $15AU par katru iesniegto mākslas darbu.
KD komiteja par pārdotiem izstādes darbiem paturēs 20% komisiju
Dalības maksa palīdzēs nosamaksāt telpu īri un izstādes iekārtošanas izdevumus.
Ludzu piesakiet darbus izstādei!
E-pastu reģistrācija: 		
al56kdmaksla@gmail.com
Zemes pastu reģistrācija:
56. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas Māksla
				
c/o Anita Apinis Herman, Unit 312, 2-12 Bute St, Seddon VIC 3011
Kad: 				
Līdz 25. novembrim
Pievienojiet			
Atteicīgo 56. ALKD mākslas izstādes “Reģistrācijas formu”
				
Darbu fotogrāfijas jpg. formātā
Darbu Nodošana un Savākšana:
Darbus var personīgi nogādāt: Bright Space Galerijā 1. stāvā, 8. Martin Street, St Kilda. VIC Australia 3182
				
Pirmdien 19. decembrī, starp 13.00 un 17.00.
Darbi pa pastu vai kurjeru:
56. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas Māksla
				
Latvian House, 3 Dickens Street, Elwood VIC Australia 3182
				
Līdz piekt dienai 16. decembrim.
Darbus ir jāsavāc: 		
Svētdien 1. janvārī starp 13.00 un 17.00
Gadījumā, ja nav iespējams savākt mākslas darbus norādītajā laikā, tad lūdzu, sazinieties laicīgi ar 56. Austrālijas
Latviešu Kultūras Dienu mākslas izstāžu vadītājām – Ritu Kauliņu un Anitu Hermani, lai vienotos par citu laiku, vai arī
sarunātu atpakaļ sūtīšanu pa pastu.
Darbu Pārdošana:
Ja vēlataies pārdot savu darbu, lūdzu, norādiet cenu pieteikuma lapā. Ja darbs tiks pārdots, mēs Jūs kontaktēsim.
Nauda par pārdotiem darbiem tiks pārskaitīta jūsu banku kontā.
Drošība:
Lai nodrošinātu mākslas darbus, Latviešu Nams naktī tiek aizslēgts. Bright Space Gallery ir galerija ar starptautisku
reputāciju. Galerijai ir drošības sistēma, un arī naktī aizslēgta. Tomēr, ALKD neuzņemās atbildību par mākslas darbu drošību.

Tuvāka Informācija:		

Rita Kauliņa 0416 228 728 vai Anita Hermane 0403 454 694
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2.

Tēlotājkslas Izstāde

Latvietis bez Robežām
www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Aicinam visus Austrālijas latviešu māksliniekus piedalīties 56. ALKD tēlotājmākslas izstādē:
Latvietis bez Robežām
Mākslinieki drīkst izvēlēties paši savu tēmu, materiālus un darba lielumu (bet jābūt iespējams ienest caur
galerijas durvīm). Ja nepieciešams, lūdzu sazināties ar 56. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienu mākslas izstāžu
vadītājām – Ritu Kauliņu un Anitu Hermani.
Godalgas
$100 un $75 piešķirs diviem vislabākajiem mākslas darbiem, kurus izvēlēsies neatkarīga žūrijas komisija.
Izstādes Noteikumi :
• Mākslinieki var iesniegt 3 darbus.
• Darbi nedrīkst būt iepriekš izstādīti Austrālijas Latviešu Kultūras Dienās vai jebkurā Austrālijas latviešu namā.
• Darbiem jābūt radītiem pēdējo 4. gadu laikā.
• Visiem divdimensiju darbiem ir jābūt sagatavotiem lai varētu piekarināt pie sienas.
• Skulptūras un trīsdimensiju darbi arī tiek pieņemti.
• Katram darbam aizmugurē jānorāda: mākslinieku vārds, adrese, telefona numurs, darba nosaukums un cena.
• Izstādes dalības maksa ir $15AU par katru darbu.
Austrālijas iedzīvotāji var maksāt ar čeku vai tieši ar bankas pārskaitījumu uz:
56th Australian Latvian Arts Festival
BSB: 633000 Konta numurs: 156791576 un nosaukums “MAK” plus savs vārds ar katru maksājumu.
Ārzemju dalībniekiem dalības maksa ir $20AU par katru darbu.
Tiešais bankas pārskaitījums ir rakstāms uz SWIFT,
Detaļas ir: BENDAU3B un citējot konta nosaukumu un bankas konta detaļas.
•
•
•
•

Katrs mākslinieks ir atbildīgs par izmaksām, nosūtot savus darbus izstādei uz AL 56. KD.
Māksliniekiem Austrālijā nebūs jāmaksā par darba atpakaļ sūtīšanu.
KD komiteja par pārdotiem izstādes darbiem paturēs 20% komisiju
Lūdzu ievērojiet darbu registrācijas un darbu sūtisanas informaciju pirmā lapā

Svarīgi Datumi
Pieteikšanās veidlapa: 		
Dalības maksa 			
Darbi Melburnas Latviešu namā:
Darbi Bright Space Galerijā: 		
Izstāde skatāma: 			
Izstādes atklāšana : 			
Izstāde beigsies: 			
Darbus varēs savākt: 			
					

Līdz 2016. gada 25. novembrim
Līdz 2016. gada 25. novembrim
Līdz 2016. gada. 16. decembrim
2016. gada. 19. decembrī, starp 13.00 un 17.00
No 2016. gada 22. decembra
Bright Space Gallery, 2016. gada 26. decembrī, plkst. 11.00,
2016. gada 31. decembrī
2016. gada 1. janvārī plkst. 13.00 – 17.00,
vai citā laikā, sazinoties ar AL55.KD

Tuvākā Informācija			

Rita Kauliņa 0416 228 728 vai Anita Hermane 0403 454 694
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Fotoizstāde
Dievs, Daba, Darbs

www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Aicinājums visiem Austrālijas latviešu fotogrāfiem piedalīties AL 56. KD fotoizstādē:
			
Dievs, Daba, Darbs
Izstādes tēma “Dievs, Daba, Darbs” ir triloģija, kuru rakstījuse latviešu autore Anna Brigadere 1900.os gados.
Tas ir sentimentāls Latvijas zemnieku stāsts par lauku kalpiem. Kā foto izstādes mērķi, mēs ierosinam
visiem māksliniekiem izstādīt fotogrāfijas par mūsu dzīvju visvisādiem brīnumiem. Foto mākslinieki tiek
aicināti piedalīties, izmantojot jebkuru fotografēšanas ierīci, pa piemēram, polaroid aparātu, kā arī mobilos
telefonus vai iPadus. Protams, var izmantot tradicionālos vai lielformāta aparātus, arī SLR vai DSL aparātus.
Godalgas
$100 un $75 piešķirs diviem vislabākajiem mākslas darbiem, kurus izvēlēsies neatkarīga žūrijas komisija.
Izstādes Noteikumi
• Mākslinieki var iesniegt 2 darbus.
• Darbi nedrīkst būt iepriekš izstādīti Austrālijas Latviešu KD vai jebkurā Austrālijas latviešu namā.
• Darbiem jābūt radītiem pēdējo 4 gadu laikā.
• Visiem foto darbiem ir jābūt sagatavotiem tā, lai tos var viegli piekārt pie sienas.
• Katram darbam aizmugurē ir jābūt: mākslinieka vārdam, adresei, telefona numuram, darba nosaukums un cenai.
• Izstādes dalības maksa ir $15AU par katru darbu.
Austrālijas iedzīvotāji var maksāt ar čeku vai tieši ar bankas pārskaitījumu uz sekojošo kontu :
56th Australian Latvian Arts Festival
BSB: 633000 Konta numurs: 156791576 un nosaukums “MAK” plus savs vārds kopā ar katru maksājumu.
Ārzemju dalībniekiem dalības maksa ir $20AU par katru darbu.
Tiešais bankas pārskaitījums ir rakstāms uz SWIFT,
Detaļas ir: BENDAU3B un citējot konta nosaukumu un bankas konta detaļas.
•
•
•
•

Katrs mākslinieks ir atbildīgs par izmaksām, nosūtot savus darbus izstādei uz AL 56. KD.
Māksliniekiem Austrālijā nebūs jāmaksā par darba atpakaļ sūtīšanu.
KD komiteja par pārdotiem izstādes darbiem paturēs 20% komisiju
Lūdzu ievērojiet darbu registrācijas un darbu sūtisanas informaciju pirmā lapā

Svarīgi Datumi
Pieteikšanās veidlapa: 		
Līdz 2016. gada 25. novembrim
Dalības maksa 			
Līdz 2016. gada 25. novembrim
Darbi Melburnas Latviešu namā:
Līdz 2016. gada. 16. decembrim
Darbi Bright Space Galerijā: 		
2016. gada. 19. decembrī, starp 13.00 un 17.00
Izstāde skatāma: 			
No 2016. gada 22. decembra
Izstādes atklāšana : 			
Bright Space Gallery, 2016. gada 26. decembrī, plkst. 11.00,
Izstāde beigsies: 			
2016. gada 31. decembrī
Darbus varēs savākt: 			
2016. gada 1. janvārī plkst. 13.00 – 17.00,
					
vai citā laikā, sazinoties ar AL55.KD
					
Tuvākā Informācija			
Rita Kauliņa 0416 228 728 vai Anita Hermane 0403 454 694
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Mākslas Un Foto Izstāde
Reģistrācijas forma

www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Mākslinieka Informācija
Vārds:

Telefons:

Adrese:

Mobīlais:
E-pasts:

1. Mākslas darba nosaukums Latviski:
Angliski:
Izmēri (augstums x platums):
Cena (AUD$):

Medijs:
Kad veidots:

2. Mākslas darba nosaukums Latviski:
Angliski:
Izmēri (augstums x platums):
Cena (AUD$):

Medijs:
Kad veidots:

1. Mākslas darba nosaukums Latviski:
Angliski:
Izmēri (augstums x platums):
Cena (AUD$):
E-pasts: 			
Pasts:				
				
Kontakti:
AL56.KD mājas lapā:		
E-pasts:			
Tālrunis:			
Piegāde darbiem:		
				
Pasta adrese: 			
				

Medijs:
Kad veidots:

al56kdmaksla@gmail.com
AL 56. KD Mākslas Izstāde
c/o Anita Apinis Herman, Unit 312, 2-12 Bute St, Seddon VIC 3011
www.alkd.org.au
al56kdmaksla@gmail.com
Rita Kauliņa 0416 228 728 vai Anita Hermane 0403 454 694
Melbourne Latvian House, 3 Dickens Street, Elwood VIC vai
Bright Space Gallery, 1st Floor, 8 Martin Street, St Kilda VIC
AL56.KD Art Exhibition,
c/o Anita Apinis Herman, Unit 312, 2-12 Bute St, Seddon VIC 3011

4.
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Īsfilmu un Video Pēcpusdiena
Septiņu Dienu Gredzens... un vel...

www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Tēma: “Septiņu Dienu Gredzens” .... vai jebkuru Latvisku tēmu.......
Tomēr dosim priekšrocību tām filmām kurām Ir saistība ar “Septiņu Dienu Gredzenu”
Pēc izcili labi apmeklēta filmu vakara iepriekšējās 55. Latviešu Kultūras dienās Sidnejā, gribam turpināt šo
pasākumu arī 56. Austrālijas Latviešu Kultūras dienās Melburnā. Šoreiz būs īsfilmu un video pēcpusdiena ar
tēmu “Septiņu Dienu Gredzenu” .
AL 56. KD aicina visus latviešu filmētājus, kas mīl mākslu un multimēdiju piedalīties īsfilmu un video
pēcpusdienā. Aicinam piedalīties gan Austrālijas gan ārzemju latviešu māksliniekus.
Filma Un Tēma:
• Filmas tēma un žanrs (dokumentālā, drāma, animācija) nav ierobežots. Tomēr filmas saturā vēlamies
redzēt tēmu par septiņ’dienu gredzenu. Kādā veidā jūs šo labi pazīstamo latvisko rotu iekļaujat scenārijā
ir jūsu pašu rokās!
• Filma nedrīkst būt garāka par septiņām minūtēm, ieskaitot filmas sākuma un beigu kredītus.
• Filmai jābūt gatavotai AL 56. Kultūras Dienām, kas notiks 2016.g. no 26. - 31. decembrim Melburnā.
• Filma nedrīkst būt iepriekš rādīta publikai.
Kategorijas:
• “Atvērtā” kategorija, kas ir domāta filmu veidotājiem jebkurā vecumā;
• “Jauniešu kategorija zem 18 gadiem” (pirms 2016. gada 31. decembra)
Godalgas:
• Godalgas “Atvērtā “ kategorijā būs $75 un $100
• Godalgas “Zem 18 gadiem” kategorijā būs $30 un $50.
• Godalgas tiks piešķirtas, pamatojoties uz žūrijas balsošanu kopā ar balsošanu no skatītājiem.
Filmu Izrādes Un Žūrija:
Žūrija izvirzīs labākās filmas kopā ar AL 56. KD komiteju. Šīs filmas tiks rādītas īpašā pēcpusdienā KD laikā.
Būs arī iespēja apskatīt visas pārējās filmas KD laikā. Skatītāji varēs balsot par labāko filmu abās kategorijās.
Filmu Apraksti:
Kopā ar savu filmu, lūdzu iesniedziet aprakstu par filmu gan angļu (100 vārdi), gan latviešu (100 vārdi) valodā.
Fotoattēls:
Lūdzu arī nosūtiet vienu fotoattēlu no filmas, JPG formātā ko varam lietot sludinājumos un programmā.
Filmu Formāts:
• DVD PAL formātā, un arī
• MOV vai MPEG-4 formātā ar vismaz 1280x720 pikseļu izšķirtspēju.

Dalības Maksa:
“Atvērtā” kategorija: 		
“Zem 18 gadiem” kategorija:

$20AU par katru filmu,
$15AU par katru filmu.

6.

Austrālijas iedzīvotāji var maksāt ar čeku vai tieši ar bankas pārskaitījumu uz sekojošo kontu :
56th Australian Latvian Arts Festival
BSB: 633000 Konta numurs: 156791576 un nosaukums “MAK” plus savs vārds uz visiem maksājumiem
Tiešais bankas pārskaitījums ir rakstāms uz SWIFT,
Detaļas ir: BENDAU3B un citējot konta nosaukumu un bankas konta detaļas.
Dalībnieka Piekrišanas Veidlapa:
Jūsu filma būs redzama publiski, un tāpēc jums ir jāiesniedz “dalibnieka piekrišanas veidlapa” pierādot, ka
visas personas, kuras parādās filmā dod piekrišanu, būt filmā. Veidlapas ir pieejamas: www.al56kd.com
Atļauja Izmantot Mūziku:
Ja jūs izmantojat šīlaika aizsargāto mūziku, jums būs nepieciešams dabūt atļauju no autora lietot.
AL56.KD Tiesības:
Jūs dodat atlauju AL56.KD rādīt jūsu filmu, kur un kad tā vēlas, līdz 2017.g. 30. aprīlim.
Jūs piekrītat nerādīt savu filmu sabiedrībā pirms šī datuma.
Pieteikšanās:
Lūdzu, piesakat savu interesi piedalīties īsfilmu un video pēcpusdienā līdz: 2016. gada 31. oktobrim.
Lūdzu, sūtiet e-pastu uz: al56kdmaksla@gmail.com un pieviennojat e-pastā šo informaciju:
• Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese
• Kurā kategorijā būs jūsu filma “Atvērtā” vai “Zem 18 g. “
• Kāds būs filmu “nosaukums”?
• Pāris teikumi pa Īsfilmu gan angļu un latviešu valodās
Pieteicoties jūs vienkārši norādat savu interese piedalīties. Filmu pašu var atsūtīt vēlāk.
Darba Iesniegšana:
Līdz 2016. gada 15. novembrim, lūdzu, iesniedziet:
• Reģistrācijas veidlapu ( šī dokumenta beigās)
• Dalības maksu
• Filmas apraksts angļu un latviešu valodās
• Filmu DVD vai failu formātos
Svarīgi Datumi:
Piesakat interesi piedalīties		
Filmu un reģistrācijas iesniegšana:
Filmu pēcpusdiena notiks: 		

līdz 2016.g. 31. oktobrim.
līdz 2016.g. 15. novembrim:
Melburnas Latviešu Namā, 2016.g. no 26.- 31. decembrim

Papildu Informācija un kur sūtit Interesi Piedalīties, Registrācijas Veidlapu un filmu failes:
E-pasts:			
al56kdmaksla@gmail.com
Tālrunis:			
0416 228 728 (Rita Kauliņa) 0403 454 694 (Anita Apine-Hermane)
Pasta adrese: 			
AL 56. KD,
				
c/o Anita Apinis-Herman, Unit 312, 2-12 Bute Street, Seddon, VIC 3011
Paldies par piedalīšanos!
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Īsfilmu un Video Pēcpusdiena
Reģistrācijas Veidlapa

www.alkd.org.au al56kdmaksla@gmail.com
Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu kopā ar savu filmu.
Filmu Informācija
Filmas nosaukums:
Autora Vards:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Kategorija

Filmas failu formāts:
Viens attēls no filmas JPG formātā
Atļauja Izmantot Mūziku
Aktiera piekrišanu formas
Izstādes dalības maksa iemaksāta
Filmu apraksts latviešu valodā
(100 vārdi).

q Atvērtā ‘kategorija
q Zem 18 gadiem “ kategorijā (2016. gada 31. decembrī)

q
q
q
q

Filmu apraksts angļu valodā
(100 vārdi).

Deklarācija
Ar šo es apliecinu, kad mana filma ir īpaši gatavota 56. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienām.
AL56.KD būs pirmā publiskā vieta kur filma tiks rādīta. Es piešķiru ekskluzīvas tiesības AL56.KD rādīt filmu
jebkurā pilsētā visā pasaulē, līdz 2017. gada 30. aprīlim.
Es solos nerādīt šo filmu publiskā vietā līdz šim datumam.
Paraksts: ____________________________________________ 		

Datums: _______________

Lūdzu, sūtiet registrācijas lapu kopā ar savu filmu uz:
E-pasts:				
al56kdmaksla@gmail.com
Vai pasta adrese: 			
AL56.KD Art Exhibition,
					
c/o Anita Apinis Herman, Unit 312, 2-12 Bute St, Seddon VIC 3011
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