2021

TEGNEBATTLE

GYMNASIUM VS.
GYMNASIUM
18. marts

Uhæmmet tegnelyst og
kamp til stregen
Hvem er dit gymnasiums bedste tegnere? Saml dem på et hold,
øv jer og vær med i Danmarks største tegnedyst, hvor I skal
konkurrere i tegning. Find ud af om jeres gymnasium er den
bedst tegnende skole og få en masse visuel, kreativ læring med
hjem fra årets tegnefest på Horsens Kunstmuseum.

Tegne-battle med nye regler
2021
For 14. år i træk stiller gymnasium op mod gymnasium i tegnebattle under årets Tegnefestival. De nye regler sikrer, at vi kan
gennemføre, selv hvis Covid19 forhindrer os i at mødes fysisk.
Hver gymnasium stiller med min. 10 talentfulde tegnere, med
mulighed for op til 28 tegnere, som battler enkeltvis og i hold
afhængig af disciplinen.

Præmier
Det vindende hold får det eftertragtede vandre-bælte, der kan
placeres på skolens væg til stor beundring og som giver det
vindende gymnasium adgang til at forsvare 1. pladsen året efter.

Mesterskabet afholdes torsdag d.
18. marts 2021 kl. 11.00-15.00

Derudover trækkes blandt de deltagende hold lod om et gratis
besøg af ‘Tegnefestival On Tour’ til efteråret 2021 – et forrygende
tegneshow for op mod 110 elever - til en værdi af 15.000 kr.!

Begynd allerede nu at øve jer… som gale!

Læs mere her.

Pris
Takket være en fantastisk donation fra Spar Nord Fonden er det
i år - helt ekstraordinært - GRATIS at deltage i tegne-battle! Der er dog en no-show-fee på 1000 kr.

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

GYMNASIUM VS.
GYMNASIUM
18. marts

Tegnedisciplinerne
Konkurrencerne består af 7 discipliner, hvor hver skole stiller
med en tegner eller en gruppe til hver disciplin. I 2021 kæmpes
der i:

Regler
Der tegnes på tid svarende til opgavebeskrivelserne og efter
hver disciplin gives point. Vinderne er det gymnasium, der har
scoret det højeste antal point efter alle syv discipliner.

•

Hvad nu hvis..
.. vi ikke kan mødes fysisk? Vi har stor erfaring med at afholde
DM i Tegning online. Er det under omstændighederne ikke muligt
at mødes fysisk rykker vi derfor konkurrencen online, så I kan
tegne med hjemme fra klasselokalet. Vi sørger naturligvis for en
grundig vejledning inden, så alle kan være med!

•
•
•
•
•
•

Tegnecollage – Det gælder om at tegne flere motiver på
samme papir.
Tegn med cirkler og ovaler – Det handler om form, når der
skal tegnes udelukkende ved brug af cirkler og ovaler.
Character design – I skal udtænke og tegne en helt ny
karakter ud fra vores benspænd fx kombinatonen af kranie
og en vandmand.
Arkitektur – Det handler om at visualisere en bolig på et
specifikt sted og må gerne være via collage.
Klassisk tegning – Her er en disciplin, hvor det I tegner rent
faktisk skal ligne det, I tegner efter.
Tegn med tape – I skal tegne et stort logo med malertape ud fra et tema og det udleverede inspirationsmateriale.
DIY – et ’gør-det-selv-projekt’ der skabes udelukkende ved
brug af Posca tuscher.

Vi sørger for, at I får al den information og hjælp, I behøver inden
konkurrencen. Alle kan være med!
Den 23. februar har I mulighed for at få vejledning,

når vi gennemgår disciplinerne live på Facebook. Begivenheden
er for undervisere, der er tilmeldt tegne-battle. Se mere her.

Foto: Gitte Vinum

TILMELDING HER
Tilmelding skal ske senest d. 8. februar 2021.
Mere info om selve afviklingen følger ved tilmelding.
Spørgsmål
Har I spørgsmål, kan vi kontaktes på mail: tegnefestival@gmail.
com eller på tlf.: 41 77 24 73.

Foto: Gitte Vinum

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

Med venlig hilsen
Jannik Broz, leder af Tegnefestival og DM i Tegning

