Regler for DM i Tegning 2019
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 9-22 år. Du skal være fyldt 9 år, og du må ikke være fyldt 23 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 (som
dækker over 5 discipliner), samt i følgende andre discipliner: Characters – Essence of Animal, Perleplade, Minecraft
og Tegn som DU vil.
Er du i alderen 14-17 år (ældste gruppe) kan du blive Danmarksmester i følgende discipliner: Årets Tegne-Ninja (som
dækker over 7 discipliner), samt i følgende andre discipliner: Tegn fotorealistisk, Characters – Essence of Animal,
Tegn med ord, Tegn som DU vil, Perleplade og Comics - en tegnet stribe.
Er du i alderen 17-22 år kan du blive Danmarksmester i disciplinen: Comics - en tegnet stribe.
Vi kårer i alt 12 Danmarksmestre, og der er præmier til alle årets vindere. Vi kårer følgende vindere: Minecraft for den
yngste gruppe. Tegn som DU vil, Characters – Essence of Animal, Årets Tegne-Ninja og Perleplader er for de de 9-13
årige samt de 14 - 17 årige. Tegn fotorealistisk og Tegn med ord er for de 14-17-årige. Comics - en tegnet stribe for de
14-17-årige samt de 18-22 årige; her kvalificerer man sig via en live Facebook event.
Der bliver på dagen masser af mulighed for, at ALLE deltagere får en fantastisk dag via workshops og drop-in
aktiviteter under årets DM i Tegning!!!

Tilladte tegneredskaber
I Comics - en tegnet stribe, Tegn som DU vil, Tegn fotorealistisk, Arkitektur o
 g Characters - Essence of Animal er det
tilladt at bruge: blyant, akvarel, farveblyanter og tuschpen, herunder Posca - og der må også arbejdes i farver. I
disciplinen Minecraft er det tilladt at bruge tegnepads og tilsvarende. Oplyses der ikke andet, tegnes der med blyant
på A4 papir, dette gælder især for dem, stiller op i Årets Tegne-Ninja. Er du i tvivl, så læs grundigt under hver enkelt
disciplin i DM i Tegning Hjemmeopgaver 2019.
Tilmelding
Hver deltager kan kun deltage til DM i Tegning i Horsens i én disciplin. Derfor kan du kun indsende
kvalifikationstegninger i én disciplin. Der er dog en undtagelse: Du må gerne kvalificere dig til en disciplin til DM i
Tegning samt disciplinen: Comics - en tegnet stribe for de 14-17-årige, da den afvikles på Copenhagen Comics. Årets
Tegne-Ninja regnes for én disciplin, selvom du egentlig dyster i flere. Under hver enkelt disciplin kan du se, hvor
mange tegninger du skal indsende og hvor lang tid du har til hver tegning.
For at tilmelde dig, skal du gøre følgende tre ting:
1. Lave hjemmeopgaven i den disciplin, du vælger at opstille i.
2. Få en af dine forældre til at udfylde forældreblanketten, med mindre du er fyldt atten år, så må det godt
være en anden person.
3. Udfyld tilmeldingsformularen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb-HtHzy20bgRAc8e3iwokw4POdlaJqvaKDyXWPyJuoldPj
Q/viewform?usp=sf_link, 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 2019.
Der holdes Facebook-kvalifikation (FB) i én af årets discipliner. Det gælder: Comics - en tegnet stribe. Deltagere skal
her efter FB-kvalifikation tilmelde sig inkl. upload af forældreblanketten.

Fotografering af dine tegninger
Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du vedhæfter vellignende billeder af dine tegninger, så dommerne kan se, hvad
du har tegnet. På billederne nedenfor kan du se, hvordan du IKKE skal gøre og tilsvarende, hvordan du GERNE skal
fotografere din tegning. Et par gode huskeregler er:
1. Fotografér tegningen oppefra og lige på og få hele papiret med
2. Fotografér i et rum, der hverken er over- eller underbelyst
3. Tag billedet med et nyere kamera, hvor opløsningen er god, f.eks. i en smartphone eller et digitalkamera

Økonomi
Det er gratis at deltage og Tegnefestival stiller alle tegnematerialer til rådighed under DM i Tegning i Horsens. Dog
skal du selv medbringe computer, mus og/eller andre redskaber, som du ønsker at benytte i disciplinen Minecraft. Du
er velkommen til at medbringe egne materialer, hvis der er noget, du er vant til at bruge.

Transport
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Horsens Kunstmuseum.

Ledsager
Bliver du udtaget som deltager ved live-konkurrencerne under DM i Tegning 2019 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 mandag den 11. februar 2019 besked, om du er udtaget til
live-konkurrencerne. Som deltager i Facebook-kvalifikation, får du ved afslutningen af begivenheden besked på, om
du er udtaget til live-konkurrencerne.

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.

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.

