
 

                        Pristävling i Sverige och Chile 2018  

                              200 år av vänskapsband 

                                    Skriv, dikta och måla  
 

 

Organiserad av: Instituto Chileno Sueco de Cultura, IChS 

                             

    

Med stöd av:      Sveriges Ambassad i Chile 

                            Instituto Sueco Chileno de Cultura, SCHIK  

                            Chiles Författarförbund, SECH 

                            B&B Conchita Flores 

                            OLIKA- Scandinavian Design 

                            Radioprogrammet“Plumas que vuelan”- Radio U. de Chile 

                             

    

                        Detta gäller: 

 

I.- TÄVLIGENS TEMA: 

 

Erfarenheter, berättelser, tankar om banden mellan Sverige och Chile med 

anledning av 200 år av diplomatiska relationer mellan länderna 2019.  

 

II.- VILKA KAN DELTA? 

 

1.-Barn, ungdomar och vuxna som bor i Chile, Sverige eller annat land och 

som har något att dela med sig av i form av skriven text, eller dikt (“elving”)*  

på tävlingens tema  

 

2.-Barn upp till 12 år kan delta med en berättelse, dikt (“elving”)* eller 

teckning  

 



3.- Ungdomar och vuxna som bor i Chile, Sverige eller annat land, med 

berättelse eller dikt  

 

4. Barn upp till 12 års ålder kan delta med berättelse, dikt (“elving”)*eller 

teckning 

 

 

III.- ANDRA BESTÄMMELSER: 

 

1. Varje författare kan delta med så många skrivna texter han/hon vill, 

men texterna får inte överskrida 1000 ord. Högst fem teckningar tas 

emot per deltagare och två “elvings” per person. 

 

2. Texter eller teckningar kan inte samtidigt delta i andra tävlingar eller ha 

överenskommelser med förlag, institutioner eller företag vad gäller 

publicering. 

 

3.  Texter tas emot såväl på spanska som på svenska.  

 

4.  Bidragen skickas helst digitalt till adressen: info@ichs.cl,  med 

angivelse av:  

 

 

      -Fullständigt namn, adress, telefon, e-post 

 

      Tryckta bidrag kan också skickas i kuvert till  

      “Dos siglos de amistad Chile-Suecia”, Sociedad de Escritores de Chile, 

       Calle Almirante Simpson Nº 7, Providencia, Santiago, med angivelse  

       av: 

 

       - Textens/teckningens namn 

       - Författarens fullständiga namn 

       - Adress och telefon 

       - e-postadress 

 

 

IV.- TIDER 

 

Bidrag tas emot från och med den 10 september till den 10 januari 2019. 

Datum för poststämpel eller frimärke respekteras. 

mailto:info@ichs.cl


 

 

V.- PRISER 

 

1.- Priser utdelas i kategorierna skriven text, “elving”, teckning. Första priset i 

skriven text är en flygbiljett till Sverige eller Chile. 

 

2.- Dessutom utdelas hedersomnämnanden, och vinnare får en uppsättning 

böcker och ett diplom  

 

VI.- JURY OCH RESULTAT 

 

1.- En jury bedömer bidagen och fattar beslut. Några jurymedlemmar bedömer 

bidrag såväl på spanska som svenska.  

 

2.- Resultaten tillkännages i mars 2019, då 2019 är det år som 200-årsminnet 

av vänskapsrelationerna mellan Chile och Sverige firas. Datum och plats för 

prisutdelning meddelas i media och på nätet.  

3.- Tävlingen “Dos siglos de amistad Chile-Suecia” kommer att publicera de 

vinnande bidragen samt hedersomnämnanden.  

 

* Dikter “Elving” 

 

“Elving” är en kort dikt med en bestämd form med total 11 ord, som fördelas 

på fem rader. För varje rad gäller något speciellt som ska uttryckas. Tekniken 

skapades på 80-talet i Amsterdam och presenterades för första gången 1988 i 

Aache, Tyskland.  

Ett exempel på en ”Elving” : 
 

Rad Ord Innehåll 

1 1 En tanke, ett föremål, en 

färg, en doft, etc.  

2 2 Vad gör ordet i rad 1? 

¿Vad händer med ordet? 

3 3 Hur är ordet i rad 1? 

4 4 Vad vill du säga? 

5 1 Slutsats: resultatet, 

något motsatt, en 

sammanfattning?  

 



Exempel:  

Sommar 

   1 

Konstant ljus 

  1            2 

Solen ger värme    

1           2                    3 

Blommir visar sina färger 

   1           2                    3           4 

Tacksamhet 

         1 

 

 

 

 


