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Konkurrencen gennemføres af en række europæiske

partnere og har modtaget indledende finansiering af Den

Europæiske Unions Erasmus+-program.

Partnere

Mindst 5 deltagere vinder 500€ hver og inviteres til at deltage i en

international workshop med europæiske beslutningstagere og

forandringsagenter (rejse, kost og logi er inddækket).

Workshoppen(e) tilpasses vinderens kalender. Vinderne udvælges

ved offentlig afstemning, af en jury og gennem online

afstemning.

Vindere

Imagine Europe er en idékonkurrence som inviterer alle (i alle alder og af alle nationaliteter) til at præsentere 

deres vision for Europa i 2050 i en kort nedskreven og video-optaget tale.

28 . Februar 2019

Deadline for deltagelse 

Online-afstemningen tæller for 20 %

Offentlig afstemning finder sted i flere forskellige europæiske

byer og tæller for 40 %

Juryens afstemning tæller for 40 %

Afstemning 

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Indsend din skrevne og video-optagede
tale via: 
www.imagineeurope.eu/participate

Hvis din tale er med undertekster, så
send os venligst en version med tekster
og en uden!

Skriv en tale med op til 500 ord. Temaet
skal være ”Min vision for Europa 2050”

Tjek fores tips og tricks før du går i
gang.

Din tale kan være på et hvilketsomhelst
sprog. Hvis du vælger et andet sprog
end Engelsk skal du medsende
undertekster eller bede os om hjælp.

Du kan vælge at inkludere henvisninger
til eller citater fra bøger i din tale. Det at
læse en bog om emnet kan hjælpe dig
til at skærpe din fantasi endnu mere.

Tag et kig på vores bibliotek for at se
nogle anbefalinger!

Henvisninger til eller citater fra bøger
skal selvfølgelig præsenteres som
sådan i din tale. (Du er nødt til at nævne
når du citerer andre i din tale)

Sådan deltager du!

Du kan enten præsentere din generelle
vision for fremtiden i 2050 eller du kan
vælge et bestemt felt og analysere det
lidt mere I dybden.

• Menneskelig interaktion
• Klimaforandringer / miljøbeskyttelse
• Uddannelse
• Demokrati
• Sundhed
• Migration
• Socialpolitik
• AI
• Genmanipulation, etc.

Tips og tricks

Tag et kig på vores skrevne taler-

sektion: disse hints kan hjælpe dig til at
gøre din tale mere overbevisende!

Optagelse: Brug venligst medium close-
up framing når du filmer for at nå det
bedste resultat.

Optag din tale på video.

Du kan vælge selv at dukke op foran
kameraet, have en anden til at oplæse
talen eller levere din tale som voice-over
og bruge dækkebilleder til at illustrere
dine ideer. Din video må max være 3
minutter lang.

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
www.imagineeurope.eu/participate


Hvad sker der bagefter?

Onlineafstemning er åben indtil
25. marts 2019.

Vores jury vurderer jeres taler indtil
25. marts 2019.

Finalisternes taler bliver inkluderet i
finaler der finder sted i et antal
europæiske byer mellem april og maj
2019.

Vinderne annonceres i juni 2019.

Vinderne modtager deres præmier og
inviteres til internationale workshops fra
juni 2019 .

Som vinder bliver du inviteret til at holde
din tale for europæiske
beslutningstagere og
forandringsagenter og du får chancen
for at diskutere dine ideer med dem.

Formål

Imagine Europe har til formål at
opmuntre folk i alle aldre til at

• Reflektere over mulige løsninger på de

store udfordringer for Europa og

verden;

• Bidrage til den fremtidige udvikling af

den europæiske union;

• Kommunikere deres ideer på

kraftfulde måder for at inspirere en

voksende gruppe af mennesker til at

deltage i den europæiske offentlige

sfære.

Imagine Europe satser i øvrigt på at:

• Bidrage til en styrkelse af den

europæiske offentlige sfære til

beskyttelse og styrkelse af vores fælles

bedste;

• Styrke forbindelsen mellem borgerne

og beslutningstagerne;

• Motivere deltagelser til at styrke deres

opmærksomhed på vigtige sociale

resultater opnået af deres

forgængere og blive fortroelige med

den europæiske- og

verdenslitteraturen.

Tag venligst et kig på vores vilkår og
betingelser her!

Vilkår og betingelser

hello@imagineeurope.eu

Kontakt os

En dynamisk gruppe bestående af
mere end 50 unge mennesker i et bredt
udvalg af europæiske lande vil
promovere konkurrencen i deres
lokalsamfund og stræbe efter at støtte
dens formål.

Stay tuned og abonner på vores:

Imagine Europe Ambassadører

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw



