
 

 

 

 

 

 

Sprogene har ordet 
 

Indspil en video om dig og dine sprog, og vind en ny iPad2. 

Er du flersproget? Hvis du taler mere end 3 sprog, vil vi gerne høre din historie.  

Vær med i konkurrencen, og bliv en af vores sprogambassadører. 

 

For at fejre den europæiske sprogdag har British Council og EUNIC i Bruxelles sat en 

konkurrence i gang for at finde sprogambassadører som vil vise hvor vigtigt det er at 

kunne flere sprog, ved at indspille en kort video om sprogene i deres liv. 

 

For at deltage i konkurrence skal du indspille en video på 2-3 minutter hvor du bruger 

alle de sprog du kan tale. I videoen vil vi gerne høre om dig, og om hvordan dine 

sprogkundskaber har gjort dit liv bedre. 

 

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

• Hvem er du, og hvad laver du? Præsenter dig selv. 

• Hvilke sprog taler du? 

• Hvornår lærte du sprogene, og hvordan lærte du dem? 

• Hvorfor synes du at det er vigtigt at kunne sprog? 

• Fortæl om en oplevelse hvor det at kunne fremmede sprog, har været nyttigt for 

dig. 

• Hvordan påvirker det din dagligdag at du kan tale forskellige sprog? 

• Sig ”jeg elsker sprog” på dit yndlingsfremmedsprog. 

 

Vigtigt: Brug din fantasi, og inddrag gerne venner og familie. Det vigtigste er at videoen 

er sjov at se på! Husk at bruge alle de sprog du kan, i videoen. 

 

Hvorfor skal man deltage? 

• For at opfordre og opmuntre andre til at lære sprog 

• For at dele sin viden og erkendelse af at det er nyttigt at kunne flere sprog 

• For at vinde en flot præmie og optræde på websider i hele Europa sammen med 

andre kendte sprogambassadører. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan deltage? 

• Du skal bo i et EU-medlemsland 

• Du skal være over 18 år. På grund af reglerne om børnebeskyttelse må ingen 

under 18 optræde i videoerne.  

 

Hvordan finder vi vinderne? 

Et dommerpanel bestående af medlemmer af det multilingvale EU-projekt Language 

Rich Europe og af British Council udpeger vinderne. Panelet vil vurdere videoerne ud fra 

følgende kriterier: 

• Er ideen, opsætningen og handlingen i videoen original og nyskabende? 

• Er historien om flersprogethed præsenteret med kreativitet og fantasi? 

• Kommer fordelene ved at kunne flere sprog klart frem? 

Hvordan kan jeg være med? 

• Læs denne vejledningen grundigt før du laver din video. 

• Læs reglerne og betingelserne før du starter. 

• Indspil din video med titlen Sprogene har ordet. 

• Publicer din video på YouTube. 

Hvordan melder jeg min video til konkurrencen? 

Inden den 4. november kl. 17.00 skal du have lagt din video på YouTube og lagt linket på 

Language Rich Europes hjemmeside:  http://language-rich.tumblr.com/submit 

Hvis der er problemer, kontakt christiane.keilig@britishcouncil.de 

Vigtigt: Senest kl. 17.00, fredag den 4. november 2011 skal din video være lagt ind 

på YouTube, og linket skal være lagt ind på hjemmesiden. 

Hvad kan du vinde? 

1. Nr. 1 vinder en ny iPad 2 

2. Nr. 2 vinder et Sony Bloggie-kamera 

Vigtigt: Alle prisvindere bliver informeret via e-mail og kan hente deres pris på det 

lokale British Council-kontor i deres land. 

Læs mere, og se eksempler på videoer på  http://language-rich.tumblr.com/submit 


