spotkanie online z autorką książki
>> harper i zagubiona wiedza <<
KINGA LANGLEY

CELE SPOTKANIA ONLINE

• Propagowanie wartościowej rodzimej
literatury dla dzieci i młodzieży.
• Kształtowanie nawyku czytania.
• Wprowadzaniu młodego czytelnika
w świat wartości moralnych i ich
zastosowania w codziennym życiu.
• Wspieranie prawidłowego rozwoju
umysłowego i moralnego u dzieci.

• Zachęcenie dzieci do uprawiania sztuki
(malowanie, rysowanie), jako czynnika
wpływającego na rozwój inteligencji.
• Rozwój wyobraźni i umiejętności
artystycznych poprzez czytanie
zaproponowane w formie zabawy.
• Wspieranie zdrowia emocjonalnego
u dzieci.

PROGRAM SPOTKANIA
Połączenie na żywo przez Teams lub Zoom. Czas trwania 60 minut. Przedział wiekowy dzieci 6-14 lat.
Każdy uczestnik otrzyma w prezencie Fine Art Print - Wydruk wysokiej jakości ilustracji okładkowej książki w wykonaniu
uznanej artystki Matyldy Koneckiej z osobistą dedykcją i autografem autorki Kingi Langley.

Wspólne czytanie fragmentów
książki przez autorkę oraz dzieci.

Dyskusja na temat fabuły, wartości
moralnych i prawd życiowych.

Ogłoszenie konkursu plastycznego.
Wręczenie Fine Art Print dla każdego
dziecka.

HARPER I ZAGUBIONA WIEDZA
To pełna przygód opowieść o trzynastoletniej
dziewczynie, która za sprawą zagadkowego wehikułu zostaje
przemieniona w złotego orła i przenosi się do Świata Ptaków.
W tej krainie legendy przeplatają się z prawdą, rzeczy magiczne mogą
okazać się realne, a tajemnice zatopionej Atlantydy co rusz wypływają
na powierzchnię oceanu wiedzy. Dzięki sile umysłu można
tu przenosić ciężkie głazy i porozumiewać się telepatycznie.
Latające kufry służą cennymi radami, a największymi wrogami
bohaterów są ich wewnętrzne blokady i strach.

KINGA LANGLEY
Dziennikarka, pedagog i mecenas kultury. Absolwentka
wydziału zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Na stałe mieszka na Florydzie. Mama
dwudziestoletniego Robina i dwuletniej Lily. Szczęśliwa
żona Spencera, który pełni służbę w amerykańskiej
straży pożarnej. Przez jedenaście lat mieszkała
w malowniczej Szkocji, gdzie Edynburg i jego
przedmieścia stały się inspiracją do napisania książki
dla młodych czytelników Harper i zagubiona wiedza.
Fascynuje się tematyką Quantum Healing Hypnosis
Technique, której jest licencjonowanym praktykiem.
Miłośniczka jogi i ekologicznego jedzenia. Żarliwie dba
o przyrodę i jej zasoby. Ratuje żółwie na florydzkich
plażach oraz wspiera akcje sprzątania oceanów.
Aktywnie nurkuje podczas wypraw do odległych
zakątków. Gdyby przyznawano Oscary za realizację
marzeń, odebrałaby statuetki w prawie wszystkich
kategoriach.

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
O KRYSZTAŁOWE PIÓRO
Zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat z całego świata do
wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie
Literacko-Plastycznym o Kryształowe Pióro
"Harper i zagubiona wiedza". Zasady są proste!
Wystarczy przeczytać książkę "Harper i zagubiona
wiedza" lub wysłuchać fragmentów audiobooka.
Wybrać ulubioną część i wykonać na jej podstawie pracę
plastyczną dowolną techniką. Następnie zrobić dobrej
jakości zdjęcie swojego dzieła i zgłosić do konkursu
używając formularza znajdującego się na stronie
www.harperpolska.com nie później niż 31 maja 2021 r.

NAGRODY
Uczestnicy spotkania
online otrzymują:

Zwycięzcy międzynarodowego konkursu
otrzymują:

Fine Art Print - Wydruk
wysokiej jakości ilustracji
okładkowej z osobistą
dedykcją i autografem
autorki książki Kingi
Langley

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w trzech
kategoriach wiekowych: 6–8 lat, 9–11 lat i 12–14 lat.

3 książki dla szkolnej
biblioteki

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki
Kryształowe Pióro, a 15 finalistów (po pięciu z każdej
kategorii) otrzyma nagrody rzeczowe, książki, dyplomy
oraz publikację swojej pracy w specjalnym, ilustrowanym
wydaniu książki "Harper i zagubiona wiedza" autorstwa
Kingi Langley.

KAPITUŁA KONKURSU
Barbara Hamilton
Wielka Brytania
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Gdańsku oraz Accademia di Belle Arti
w Wenecji i Rzymie. Światowej sławy
portrecistka, która uwieczniła wiele znanych
osobistości, w tym brytyjską rodzinę królewską.
Pozowali jej między innymi Jan Paweł II,
Królowa Matka, Książę Kentu, Księżna Anna,
Książe Braganzy, Księżna Tatiana Metternich,
Margaux Hemingway, Alberto Moravia, Giorgio
de Chirico czy Buzz Aldrin.

Justyna Kisielewicz
USA, Floryda
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w 2011 w pracowni Leona
Tarasewicza. Jej prace prezentowane były
na licznych wystawach w Polsce oraz za
granicą, np. w Santa Monica, San Francisco,
Miami, Sydney, Berlin. O jej wyróżniającym się
stylu pisano w wielu gazetach i magazynach,
m.in. w Elle, Fashion Weekly, Glamour,
Wprost, Harper’s Bazaar, Paint Pulse
Magazine, Juxtapoz oraz Hi-Fructose.

KAPITUŁA KONKURSU
Beata Drzazga
Polska
Filantrop, założycielka i właścicielka
największej firmy medycznej w Polsce
BetaMed S.A. świadczącej usługi lekarskie
i pielęgniarskie w domu pacjenta. Zatrudnia
ponad 3000 osób. Posiada 84 oddziały opieki
długoterminowej w 11 województwach
w Polsce. Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby
Handlowej w Nevadzie. Laureatka ponad 70
prestiżowych nagród i wyróżnień.

Matylda Konecka
Wielka Brytania
Polska ilustratorka mieszkająca w Wielkiej
Brytanii. Ukończyła Architekturę Krajobrazu
na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu. Od wielu lat współpracuje z
wydawnictwem sztuki Edinburgh Arts w
Edynburgu, a jej ilustracje szybko stały się
bestsellerami na terenie Szkocji. Była
nagradzana w wielu konkursach oraz
prezentowała swoje prace na kilkunastu
wystawach w Polsce i Europie.

ZAPRASZAMY!
www.harperpolska.com
Jeśli chcieliby Państwo zorganizować
spotkanie z autorką książki „Harper
i zagubiona wiedza" w swojej szkole,
prosimy o wysłanie wiadomości na
adres e-mail:
kinga.langley@gmail.com
Wszystkie spotkania są bezplatne.

