DM i TEGNING - HJEMMEOPGAVER

Vejledning og regler for
DM i Tegning 2021

Tilmelding
Hvis du vil prøve at kvalificere dig til DM i Tegning 2021, skal du løse opgaven i den disciplin, du vil deltage i. Det kan være til en af
send-ind-konkurrencerne eller til DM live-konkurrencerne i Horsens.
Derefter tilmelder du dig via den elektroniske tilmeldingsformular herunder. I tilmeldingsformularen vedhæfter du et vellignende foto
af din tegning. Du kan kun sende ind til én af disciplinerne, men du må gerne være med i send-ind-konkurrencen Tegn en Illustration og
samtidig sende ind til en af live-disciplinerne.
Stiller du op i Årets Tegne-Ninja er der særlige regler, da det er en disciplin, der indeholder flere forskellige tegne-discipliner. Du finder
information under de enkelte discipliner og de øvrige dokumenter på disse links:

•
•
•

Forældreblanket
Discipliner og hjemmeopgaver
Elektronisk tilmeldingsformular

Hver af disciplinerne er for bestemte aldersgrupper, og enkelte discipliner er kun for Tegne-Ninjaer. Disciplinerne Perleplade og Tegn en
Illustration er begge send ind-discipliner, som afgøres ud fra jeres indsendte værker, hvorefter vinderen inviteres til DM i Tegning for at
blive hyldet.
Hvis du bliver udtaget til en af DM live-konkurrencerne, skal du i din disciplin tegne ud fra en ny opgave, du bliver stillet på konkurrencedagen. Tegningerne bliver bedømt af et dommerpanel, som også giver masser af gode råd med på vejen. Det er vigtigt, at du
overholder de tider, der er angivet ved disciplinerne, fordi du også skal tegne på den angivne tid, hvis du bliver udtaget til live-konkurrencerne – det kan dine forældre hjælpe med.
Du kan tilmelde dig live-disciplinerne til og med d. 10. februar 2021 og send-ind konkurrencerne d. 22. februar. Vi forbeholder os retten
til at aflyse en disciplin, hvis kriterierne for afviklingen ikke er opfyldt. Er du ældste Tegne-Ninja og kommer med til live-konkurrencerne, afvikles 2-3 af disciplinerne allerede torsdag d. 18/3 kl. 17-19. Det foregår via Facebook. Al yderligere information om konkurrencerne udsendes på mail d. 12. februar og d. 24. februar til de, der har kvalificeret sig.
Læs mere om reglerne og hvordan du tilmelder dig på næste side.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / Dm i Tegning
Instagram: Tegnefestival
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Regler
Det seriøst sjove
DM i Tegning er en konkurrence, der sætter tegnefagligheden højt - men er også en event, der hylder legen, fællesskabet og eksperimentet i tegning.
Hvem kan være med?
DM i Tegning er for børn og unge i alderen 9-21 år. Du skal være fyldt 9 år, og du må ikke være fyldt 22 år, den dag DM i Tegning afvikles.
Afvikling
Er du i alderen 9-13 år (yngste gruppe) kan du blive Danmarksmester i følgende discipliner: Årets Tegne-Ninja (en mangekamp med 5
discipliner), samt i følgende andre discipliner: Characters – Essence of Animal, Perleplade, Tegn en Illustration og Tegn som DU vil.
Er du i alderen 14-17 år (ældste gruppe) kan du blive Danmarksmester i følgende discipliner: Årets Tegne-Ninja (en mangekamp over 7
discipliner), samt i følgende andre discipliner: Klassisk tegning, Characters – Essence of Animal, Tegn som DU vil, Perleplade og Tegn en
Illustration.
Er du i alderen 18-21 år kan du blive Danmarksmester i disciplinen: Comics – en tegnet stribe.
Vi kårer i alt 11 Danmarksmestre, og der er præmier til alle årets vindere. Heraf kåres der tre vindere blandt send-ind- konkurrencerne.
Der bliver på dagen masser af mulighed for, at ALLE deltagere får en fantastisk dag med workshops og drop-in aktiviteter under årets
DM i Tegning.
Tilladte tegneredskaber
Det fremgår af beskrivelserne af alle tegne-discipliner, hvilke materialer og redskaber der må benyttes i de enkelte opgaver. Oplyses
der ikke andet, tegnes der med blyant på A4-papir. Er du i tvivl, så læs grundigt under hver enkelt disciplin på billedskolenhorsens.dk/
dm-i-tegning.
Tilmelding
Hver deltager kan kun deltage til live-DM i Tegning i Horsens i én disciplin. Derfor kan du kun indsende tegninger i en disciplin. Der er
dog én undtagelse: Alle må sende ind i disciplinen: Tegn en Illustration for de 9-17-årige - også dem der prøver at komme til live-DM.
Årets Tegne-Ninja regnes for én disciplin.
For at tilmelde dig DM i Tegning, skal du gøre følgende tre ting:

1.
2.
3.

Lave hjemmeopgaven i den disciplin, du vælger at opstille i.
Få en af dine forældre til at udfylde forældreblanketten, med mindre du er fyldt 18 år, så må det være en anden person.
Udfyld tilmeldingsformularen her, vedhæft forældreblanketten og dine fotos af dine tegninger. Vejledning finder du i formularen.

Vi skal modtage din tilmelding inkl. tegning(er) senest d. 10. februar 2021 ved live-disciplinerne og senest d. 22. februar
ved send-ind-konkurrencerne; Tegn en illustration og Perleplader.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / Dm i Tegning
Instagram: Tegnefestival
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Fotos af dine tegninger
Det er vigtigt, at du vedhæfter vellignende billeder af dine tegninger, så dommerne kan se hvad du har tegnet. Herunder ser du, hvordan du IKKE skal gøre og tilsvarende, hvordan du skal fotografere din tegning. Et par gode huskeregler (og eksempler på følgende side):

1.
2.
3.
4.

Fotografér tegningen oppefra og lige på og få hele papiret med.
Fotografér i et rum, der hverken er over- eller underbelyst.
Tag billedet med et nyere kamera, hvor opløsningen er god, f.eks. i en smartphone.
Upload billedet, så det vender korrekt - ikke på siden eller på hovedet.

Økonomi
Det er gratis at deltage og Tegnefestival stiller alle tegnematerialer til rådighed under DM i Tegning i Horsens. Du er velkommen til at
medbringe egne materialer, hvis der er noget, du er vant til at bruge - så længe de overholder reglerne for disciplinen. Du skal selv
medbringe computer, mus og/eller andre redskaber, hvis du skal tegne i computer i din disciplin.
Transport
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Horsens Kunstmuseum.
Ledsager
Bliver du udtaget som deltager ved live-konkurrencerne under DM i Tegning 2021 kan du invitere én ledsager, som får gratis adgang.
Censur
Det er Tegnefestivals dommerkomite, der bedømmer de indsendte tegninger og udtager de deltagere, der kommer til DM i Tegning på
Horsens Kunstmuseum. Du får fredag d. 12. februar 2021 besked, om du er udtaget til live-konkurrencerne. Du får onsdag d. 24. februar 2021 besked, om du er videre i send-ind-konkurrencerne.

Læs mere på www.billedskolenhorsens.dk
Facebook: Tegnefestival / Dm i Tegning
Instagram: Tegnefestival
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Hvad sker der med dine tegninger?
Billedskolen Horsens beholder alle de tegninger, der tegnes under live-konkurrencerne. Vi passer selvfølgelig meget godt på dem og
sælger dem ikke. Måske vil de indgå i det udstillingsmateriale, som hvert år udarbejdes i forlængelse af Tegnefestival - og vi forbeholder os ret til at bruge dem uden vederlag i forbindelse med PR, konkurrencer m.m. relateret til Tegnefestival og DM i Tegning. Herunder
forbeholder vi os retten til at særtrykke et antal eksemplarer af enkelte deltager- og vindertegninger som gave til de sponsorer, der er
med til at sikre DM i Tegning fra år til år.
Forbehold
Tegnefestival forbeholder sig ret til at aflyse en disciplin, hvis kriterierne for afviklingen ikke er opfyldt, f.eks. hvis deltagerantallet ikke
er opnået.
Har du spørgsmål
Vedr. tilmelding og indsendelse, så kan du kontakte os på mail: tegnefestival@gmail.com eller via Facebook-siden: Tegnefestival / DM i
Tegning.
Billedskolen Horsens og Horsens Kunstmuseum besvarer ikke telefoniske opkald omkring DM i Tegning.
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