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ANONCAS POR LA JARO 2007
LA 5-AN INTERNACIAN KONKURSON
PRI HAIKU-A POEZIO EN ITALA LINGVO
ĉiu aŭtoro povas sendi maksimume 3 Haiku-jn klasikajn (5-7-5 silaboj) en itala ligvo
INDIVIDUA SEKCIO
La fremdaj poetoj sendos siajn Haiku-jn en itala lingvo kaj en siaj patrinaj lingvoj.
La italaj poetoj povas sendi iliajn haiku-jn ankaŭ kune kun dialekta traduko.
KOLEKTIVA SEKCIO
estas rezervita al la italaj kaj fremdaj lernejoj de c^iuj gradoj kaj ordoj, al klasgrupoj, al volontulaj osocioj kiuj
laboras por la handikapeco, al CST kaj al aliaj sociaj strukturoj aŭ aranĝoj kiuj laboras kun uzantogrupoj.
La Haiku-j estas sendotaj per retpoŝto EKSCLUSIVE, post la plenigo de la specifa formularo
en la hejmpaĝo: http://www.cascinamacondo.com LA VERKOJ ALVENU NE POST LA 31-A DE MAJO 2007

Pri la nombrado de la silaboj kaj la Haiku-aj karakterizoj, kunsultu la hejmpaĝon de Cascina Macondo:
“Manifesto pri Haiku-a Poezio en itala lingvo”
PREMIOJ
57 Haiku-j klasifikitaj el la INDIVIDUA sekcio - 57 Haiku-j klasifikitaj el la KOLEKTIVA sekcio
estos publikigitaj en la serio "Haiku Haiku" eldonata de Cascina Macondo,

kaj sur 10 miliono da sukerkovertetoj produktotaj kaj distribuotaj per la firmo XIXA s.a.s.
-Distinga atestilo estos donita al ĉiuj klasifikotaj-individua sekcio: 1-a premio estos manfaritaĵo RakuHaiku-a de granda valoro kaj Haiku-aj libro
2-a kaj 3-a premioj estos RakuHaiku-a altvalora manfaritaĵo kaj Haiku-aj libro
-kolektiva sekcio: 1-a, 2-a kaj 3-a premioj estos altvalora plato pri Raku-a ceramiko kaj Haiku-aj libro
LA PREMIADO OKAZOS LA 25-AN DE NOVEMBRO AL CASCINA MACONDO
samtempe okazos bakado de la premiomanfaritaĵoj -projekciado de videaj verkoj kaj diĝitaj fotoj
selektitaj en Internacia Konkurso pri Video-Haiku De Art Multimedia eldono-2007

Ĉiuj alvenintaj Haiku-j, verkitaj laŭ la kriterioj de nia Manifesto, estos videblaj en nia hejmpaĝo
de Cascina Macondo. La publiko povos esprimi per voĉdono sian propran aprecadon.
(La voĉo de la publiko povas fariĝi utila rilata parametro por decidi pri la kazoj de verkoj, kiuj ricevis egalan voĉon fare de la juĝantaro),

NENIA PAGO PRO LEGADO ESTAS ANTAŬVIDITA.
Estas neapelaciebla la juĝo de la juĝantaro, konsistanta el: Alessandra Gallo, Annette Seimer, Antonella Filippi,
Elisabetta Bovo, Fabia Binci, Fabrizio Virgili, Giorgio Gazzolo, Michele Bertolotto, Pietro Tartamella,

tela d’autunno
l’odore dei cavalli
a punto erba
(Pietro Tartamella)

aŭtuna tolo
la ĉevala odoro
tiga brodero
tradukita de Maŭro Gaggero)

Internacia Konkurso pri Haiku-a Poezio en Itala Lingvo de Cascina Macondo estas sponsorata de:
Patrocinio Comune di Riva Presso Chieri: www.comune.rivapressochieri.to.it, De Art Multimedia Edizioni: www.deart.org,
Ditta Xixa bustine di zucchero: www.xixa.it, Industria Ceramica Vicentina Srl: www.ceramicavicentina.it,
AirStar Sorrisi Randagi: www.sorrisirandagi.it, Cogest M&C-Business & Travel: www.cogest.info,
Filmdubsters: www.ivodepalma.it, De Giorgi Advertising: www.degiorgi-adv.com,
Scuola di Cirko Paolo Stratta: www.scuoladicirko.it, Edoardo Burlini, Gruppo Piotto

(Mi dankas vin, ĉar vi pendigis min ĉi tie en ĉi via sankta spaco)

