
 

KOMSTO MEI DE FRYSKE TAAL NET FIERDER AS 

DE PROVINSJEGRINS?????????? 

 

 

- Docht dyn skoalle mei oan it ynternasjonale pilot-projekt European 

Charter Classroom Activities?  

- Praatsto Frysk?  

- Meitsje dan in fideo oer de fraach: wat betsjut dyn taal foar dy, no en yn 

de takomst? 

 

De makker fan de bêste YouTube fideo mei yn 2020 in pear dagen op 

útwikseling nei in yn gearwurking mei dyn skoalle organisearre oare 

taalregio yn Europa. Dêr ferbliuwsto by in famylje dy’t Friulian (IT), 

Hongaarsk (RO), Ladin (IT) of Catalaansk (ESP) praat. 

Doch mei en mei it Frysk komsto wol 

fierder as de grins fan Fryslân! 

Sjoch: www.thisismylanguage.eu foar mear ynformaasje oer de fierdere 

betingsten.  

http://www.thisismylanguage.eu/
http://www.thisismylanguage.eu/


 

Fierdere betingsten: 

- De fideo mei net koarter wêze as 30 sekonden en net langer as 2 

minuten; 

- De fideo moat foar 1 novimber 2019 troch dy op YouTube setten wurde; 

- De fideo moat ynstjoerd wurde oan: thisismyeulanguage@gmail.com 

- De fideo moat gean oer  of in link hawwe mei it Frysk: wat betsjut dyn 

taal foar dy, no en yn de takomst? 

- De fideo kin yn it Frysk mar ek yn it Ingelsk wêze. In Frysk filmke moat 

ûndertitele wurde yn it Ingelsk, en in Ingelsk filmke yn it Frysk; 

- Ynhâld kin alle kanten op, it kin in fideo wêze mei koarte ynterviews oer 

de betsjutting fan taal, mar ek mei in lied datsto sjongst, in gedicht of in 

grappige sketch oer taal. Hoe mear kreativiteit brûkt wurdt, hoe better. As 

it mar oer de betsjutting fan dyn taal giet... 

- As dyn fideo wint, dan mei it 15 novimber brûkt wurde by de Kick-off 

gearkomst fan it pilot-projekt European Charter Classroom Activities in 

Brussel. 

- De ynstjoerde fideos komme mei link nei Youtube ek op de site 

www.thisismylanguage.eu  

- De winner kriget persoanlik foar 15 novimber berjocht.  
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