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Send-ind-discipliner:
Tegn en Illustration og
Perleplader
Disse to discipliner er oprindelig skræddersyet til landets
skoler - selvom enkeltpersoner også må deltage. Med disse to discipliner er det muligt at være med i DM i Tegning
2021 uden at skulle tegne live i Horsens. Opgaverne løses
hjemmefra eller i klasselokalet og sendes efterfølgende
ind til os, hvor et dommerpanel vurderer tegningerne.

Måske der er en DM-vinder blandt jeres elever?

Tilmelding og regler

Hvis I vælger at sende jeres tegninger ind, skal I blot følge
vejledningen, som I finder herunder. Det er kun muligt at
sende ind til én af send-ind-konkurrencerne og du må
kun sende én tegning eller perleplade ind per person.
Tilmeldingsfristen for de to discipliner er d. 22. februar
2021. Disciplinen Perleplader følger de generelle regler for
deltagelse i DM i Tegning 2021.
Du finder opgavebeskrivelserne på de næste sider og de
øvrige dokumenter på disse links:
•
•
•
•

Vejledning og regler for disciplinen Tegn en illustration
Vejledning og regler for DM i Tegning 2021
Forældreblanket
Elektronisk tilmeldingsformular

Al yderligere information om konkurrencerne udsendes
på mail d. 24. februar til de, der har kvalificeret sig.
Held og lykke – vi håber, du vil sende ind!

Hvis du, som underviser, vil prøve at lave opgaverne med
dine elever, så skal I løse opgaverne, som beskrevet på
de næste sider. Ønsker I efterfølgende at indsende tegningerne, skal I vedhæfte et vellignende foto af tegningen
eller perlepladen og en forældreblanket.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / dm i tegning
Instagram: Tegnefestival
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Tegn en illustration
Tegn en Illustration er den ene
ud af årets send ind-konkurrencer. Det betyder, at du kan
være med i DM i Tegning uden
at skulle tegne live i Horsens.
Du løser opgaven hjemmefra
og sender dit bud til os. Denne
disciplin er derfor også særlig
velegnet som et skoleprojekt.

Tegn en illustration har særskilte regler og tilmeldingsfristen er den 22. februar. Alle kan deltage i Tegn en illustration - også selvom du deltager i en af de andre DM-discipliner.
Hvis du vil deltage i denne disciplin, skal du tegne en illustration ud fra tekststykket nedenfor, og du må bruge lige
den tid, du har lyst til. Der er tale om et Peter Plys citat,
fra en af de elskede historier skrevet af den engelske
forfatter: A.A. Milne:

“Nogle gange er det de mindste ting, der fylder mest i
hjertet”.
Du må kun sende ind i én af opgaverne; A eller B. Under
hver opgave er der et benspænd til hvilke materialer, du
må bruge. Husk, at du uanset opgaven skal illustrere vores valgte Peter Plys citatet. Din tegning skal være tegnet
på hvidt A4-papir.
Der kåres én vinder fra hver kategori, som inviteres til at
blive hyldet til årets DM i Tegning. Derudover udstilles de
100 bedste tegninger i april-maj 2021 i Billedskolens lokale
på Horsens Kunstmuseum.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / dm i tegning
Instagram: Tegnefestival

Disciplinen er for de 9-17-årige. Hvis du stiller op i denne
disciplin, skal du stadig læse og opfylde regler for deltagelse i DM i Tegning. Læs dem grundigt.
Opgave A

Du skal tegne din illustration ud fra vores citat - du må
kun bruge sorte tuschpenne til din tegning og kun i 2
forskellige tykkelser. Find eventuelt inspiration i tegningen
fra sidste års DM i Tegning, lavet af Cassandra Tellerup,
som du ser herunder.
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Opgave B

Du skal tegne en character ud fra teksten, og du må kun
bruge Posca-tuscher. Din character skal være en slags
dyr. Du kan lade dig inspirere af characteren nedenfor og
læse mere om characters under disciplinen ”Characters –
Essence of Animal”, som du finder her. Tegn kun din figur,
ikke baggrund.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / dm i tegning
Instagram: Tegnefestival
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Hvis du vil deltage i denne disciplin, skal du gøre følgende:

Perleplader
Vi elsker perleplader her på DM
i Tegning, og vi elsker street art.
Perleplader er en DM-disciplin,
som kombinerer begge dele. Du
skal løse opgaven derhjemme
og ikke til live-konkurrencerne,
derfor er denne disciplin også
velegnet som et skoleprojekt.

Du skal lave en nice perleplade med inspiration i et ordene: hvalros og sørøverflag - bliv inspireret af billederne på
næste side.
Du bestemmer selv, hvordan din perleplade skal se ud
og hvor stor den skal være. VIGTIGT: Derefter sætter du
pladen op, hvor den danner en historie, eksempelvis i
bybilledet eller i et supermarked, og tager et foto af den.
Til sidst sender du fotoet, samt et andet af perlepladen
på hvid baggrund, til os - vedhæftet i din elektroniske
tilmelding, hvor du også skal skrive størrelsen på din
perleplade.
Når de mange fede perleplader bedømmes, er det også
folkets stemme, der tæller. Vi udvælger 5-10 perleplader
til finalen, som vi lægger op på Facebooksiden: Tegnefestival / DM i Tegning. Herefter er det brugernes likes,
der udgør 50% af stemmerne, når der skal findes en
Danmarksmester. De andre 50% af stemmerne kommer
fra konkurrencens dommere, idémanden til DM i Tegning,
Jannik Broz, og to andre dommere. Afstemningen løber på
Facebook fra torsdag d. 25. februar til fredag d. 5. marts
kl. 12.00. Herefter kåres en vinder på Facebooksiden.
Vinderen af disciplinen får en af de lækre DM i Tegning-præmier og et tilbud om at komme til DM i Tegning i
Horsens sammen med de andre Danmarksmestre for at
blive hyldet.
Find inspiration til perleplader på web, søg på: Perler/
bead street art.
Hvis du stiller op i denne disciplin, skal du stadig læse og
opfylde reglerne for deltagelse i DM i Tegning. Læs dem
grundigt.
Disciplinen er for de 9-17 årige, og der kåres én Danmarksmester.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / dm i tegning
Instagram: Tegnefestival
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Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / dm i tegning
Instagram: Tegnefestival
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