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Tegne- og fotokonkurrence



2014 er 150-års dagen 
for Slaget ved Dybbøl.

Det højtideligholdes på en række måder – og en af dem er 
ved at udskrive en tegne- og fotokonkurrence.

Bag konkurrencen står Region Syddanmark og de fire 
store mediehuse i regionen. Konkurrencen er opdelt i en 
række kategorier, der hver for sig dyster på kreativitet og 
opfindsomhed.

Desuden vil vi gerne have spændende effekter fra Dybbøl-
slaget frem i lyset. Derfor er der udskrevet en konkurrence 
om de mest spændende effekter fra tiden.

Alle bidrag skal være indleveret senest den 1. marts 2014. 
Herefter træder en dommerkomite i aktion og vurderer de 
indsendte bidrag. 

Præmieoverrækkelsen finder sted i begyndelsen af april 
2014, og et udvalg af de forhåbentlig mange bidrag vil 
blive vist på en vandreudstilling i de fire mediehuse, samt 
en række andre steder i både Syddanmark og Slesvig-
Holsten.

Desuden bringes et udvalg af de indsendte bidrag i et 
magasin, som de fire mediehuse udgiver midt i april i 
anledning af 150-året for Slaget ved Dybbøl.



Tegne-/kreativitetskonkurrence
Her lyder opgaven, at du/I skal kreere et billede, maleri, decoupage, relief, foto-
montage eller anden form for billede/illustration, der afspejler emnet: ”Din dansk-
tyske nabo – i går, i dag og i morgen”. 
Formatet på tegningen/værket må maksimalt være A3-størrelse, og værket skal 
kunne hænge på en væg.

Fotokonkurrence
Her lyder opgaven, at du/I skal kreere et fotografi over emnet ”Dybbøl”. Billedet 
må være helt eller delvis manipuleret i diverse fotobehandlingsprogrammer. Billedet 
kan blive udstillet som fotoprint i formatet 50x70 centimeter, hvorfor den digitale 
kvalitet skal kunne tilgodese dette.

Kategori: Kunstfagstuderende på uddan-
nelsesinstitutioner i det dansk-tyske grænseland. 
Der må indleveres både individuelle forslag og 
gruppearbejder.

Kategori: Elever på skoler 1. til 8. klasse

Kategori: Elever på skoler og ungdomsuddan-
nelser 9. – 10. klasse samt gymnasiale uddannelser 
og tilsvarende niveauer (11. til 13. klasse)

Effekt-konkurrence
Her håber vi, at en række spændende effekter fra Slaget ved Dybbøl hentes frem i 
lyset. Har du fotos, dokumenter, effekter eller lignende liggende, som stammer fra  
perioden omkring Slaget ved Dybbøl, så tag et billede af effekterne, kopier evt. doku-
menter og send dem sammen med en beskrivelse 
af, hvad det er, baggrund, oprindelse og hvordan 
du har fået effekterne. 

Kategori: Alle fra 6-100 år.

1. præmie: 500 EURO
2. præmie: 250 EURO
3. præmie: 250 EURO

1. præmie: 500 EURO
2. præmie: 250 EURO
3. præmie: 250 EURO

1. præmie: 250 EURO
2. præmie: 125 EURO
3. præmie: 125 EURO

1. præmie: 250 EURO
2. præmie: 125 EURO
3. præmie: 125 EURO



Sådan gør du:
For alle tre konkurencer gælder, at fristen for aflevering af forslag er den 
1. marts 2014. 

I tegne- og kreativitetskonkurrencen skal du sende dit bidrag med post til 
JydskeVestkysten, Postboks 555, 6700 esbjerg, Danmark 
og gerne mærke forsendelsen ”1864”

I fotokonkurrencen skal du maile dit/jeres bidrag til adressen 1864@jv.dk. Vi vil 
meget gerne have fotos i jpg-format med en minimumopløsning på 300 dpi.

I effektkonkurrencen skal du maile dit/jeres bidrag til adressen 1864@jv.dk. Vi 
vil meget gerne have fotos i jpg-format med en minimumopløsning på 300 dpi. 
Husk her at vedhæfte  en kort beskrivelse af, hvilke effekter der er tale om og 
historien bag.

Ved indlevering  af bidrag til konkurrencen forbeholder arrangørerne sig ret til at 
anvende de indsendte bidrag til udstillingsformål, offentliggørelse og promotion 
uden yderligere varsel.

Dommerkomite
Bag konkurencen står Region Syddanmark og de fire mediehuse: 
sh:z, Der Nordschleswiger, Flensborg Avis og JydskeVestkysten.

Dommerkomiteen, der skal vurdere de indsendte bidrag 
består blandt andet af:

Anke Spoorendonk, 
minister for kultur i Slesvig-Holsten

Carl Holst, 
regionsrådsformand, Region Syddanmark


