
V Edicio dels Jocs Florais del "Katalanischer Salon e.V."

El "Katalanischer Salon e.V." - Casal Catalä de Berlin - convoca la cinquena edicio dels "Jocs
Florais" en llengua catalana en la quäl es concedeixen 4 premis:

Premi "Catalä sense fronteres" de narraciö curta i de poesia per a estudiants i ex-
estudiants de catalä, la llengua materna dels quals no sigui la catalana. No es podran
presentar a certamen ni eis autors guanyadors d'anteriors edicions ni eis membres de la
Junta, ni de les vocalies del "Katalanischer Salon e. V." ni del Jurat.

Premi "Jocs Florais" de narraciö curta i de poesia per a participants de llengua materna
catalana. No es podran presentar a certamen ni eis autors guanyadors d'anteriors edicions ni
eis membres de la Junta ni de les vocalies del "Katalanischer Salon e. V." ni del Jurat.

B A S E S

1. Eis treballs s'han d' escriure en llengua catalana i sön de tema lliure.
2. Eis textos no han d'haver estat publicats abans ni haver participat en altres certämens.
3. Es podrä participar amb un mäxim d'un treball per autor i genere.
4. Eis textos tindran les següents caracteristiques:

• Narraciö curta:
Mäxim de quatre pägines DIN A4 escrites per una cara
Tipus de lletra: Arial 12
Marges de 2,5 cm i espai entre linies d'1,5 cm

• Poesia
Mäxim de 80 versos a dos espais
Tipus de lletra: Arial 12

5. El termini de presentaciö d'originals finalitza el 15 d'abril de 2011 a les 20.00 hores.

6. Eis treballs s'hauran d'enviar a la adrega electrönica: vjocs_florals_kasal@yahoo.de

7. A l'assumpte del correu electrönic haurä de constar:

la paraula "kasal",
el premi a que opten: "Catalä sense fronteres" o be "Jocs Florais"
eis pseudönim de l'autor

8. En l'espai reservat per al text del correu electrönic hi constaran les dades Personals de l'autor:

nom i cognom
adreca
edat
i nümero de telefon

9. Eis treballs s'adjuntaran en forma d'annex "Word" (.doc).

10. Eis treballs hauran de portar titol i s'hauran de signar amb el pseudönim de l'autor.



P R E M I S

A cadascuna de les quatre categories s'atorgarä un primer premi consistent en un lot de llibres,
peHicules i müsica en catalä.

MEMBRES DEL JURAT

El Jurat estarä integrat per membres del "Katalanischer Salon e.V."

ALTRES INFORMACIONS

Despres de rebre el correu electrönic, l'Amor Ayala, membre del "Katalanischer Salon e. V.",
confirmarä la recepciö d'aquest i farä arribar el treball als membres del jurat. Eis membres del
jurat nomes rebran l'assumpte del correu electrönic i l'annex adjunt. Aixf es garantirä l'anonimitat
dels autors.

Eis guanyadors del certamen es donaran a coneixer el 23 d'abril de 2011 amb motiu de la
celebraciö del Dia de Sant Jordi, Dia del Lllibre i de la Rosa, que tindrä Hoc a la "Literaturhaus
Berlin", Fasanenstr. 23, (Kaminraum). A la lectura que organitza el "Katalanischer Salon e. V." a
la "Literaturhaus" seguirä un refrigeri.

Eis treballs premiats i el nom dels guanyadors es publicaran a mes a la pägina web del
"Katalanischer Salon e. V." Amb la participaciö en el certamen s'autoritza la publicaciö dels
treballs guanyadors a la dita pägina web.

Mes informacions a: http://katalanischer-salon.de

Certamen organitzat pel


