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TEGNEDISCIPLINERNE

Konkurrencerne består af 7 discipliner, hvor hver skole
stiller med en tegner til hver disciplin. I 2019 kæmpes
der i: Arkitektur, Klassisk Tegning, Tegn med Ord, Tegn
med Cirkler og Ovaler, Tegn med Tape, Tegnecollage og
Character Design.Mere info om disciplinerne frigives på
Facebook: Tegnefestival / DM i Tegning

Tegne-Battle
Efterskole vs. Efterskole
UHÆMMET TEGNELYST OG KAMP TIL STREGEN

Hvem er din efterskoles 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
efterskole er den bedst tegnende skole og få en masse
visuel, kreativ læring med hjem fra en innovativ event på
Horsens Kunstmuseum.

TEGNE-BATTLE 2019

For ellevte år i træk stiller efterskole op mod efterskole
i tegne-battle under årets Tegnefestival. Her mødes
landets ypperste tegnetalenter i en nådesløs kamp om
æren og de fede præmier. Dele af konkurrencen vises
på storskærm. Hver efterskole stiller med 7 talentfulde
tegnere. Der er plads til 4 skoler. Mesterskabet afholdes
tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 12-15. Så begynd allerede
nu at øve jer… som gale!
De deltagende efterskoler har desuden førsteret til de
fantastiske gratis workshops, der afholdes på konkurrencedagen - samt resten af ugen. Her opleves en skøn
blanding af læring og sjov, der giver eleverne indsigt i
kunst- og designverdenens muligheder.

REGLER

Der tegnes på tid, svarende til opgavebeskrivelserne på
facebook. Efter hver disciplin gives 4, 3, 2 og 1 point til
hver af de fire konkurrenter. Vinderne er den efterskole,
der har scoret det højeste antal point efter alle syv discipliner.

PRÆMIER

Flotte præmier til det vindende hold samt et smukt vandre-bælte, der kan placeres på skolens væg til stor beundring og som giver den vindende efterskole adgang til
at forsvare 1. pladsen året efter.

TILMELDING

Tilmeld jer på dette link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeq1FG2WhDv3PiPrChppHbSkpaR
avLGhUzO9n1Zbm-wjzJrpw/viewform?usp=sf_link
Tilmelding skal ske senest d. 16. december 2018.
De skoler, der får tildelt plads i konkurrencen, får besked
i starten af den efterfølgende uge.

BETALING

Der er en brugerbetaling på 2.800 kr. pr. deltagende
hold, der sikrer, at vi fremover kan fastholde denne fantastiske event for jer.

SPØRGSMÅL

Har I spørgsmål, kan vi kontaktes på mail:
tegnefestival@gmail.com
Med venlig hilsen
Jannik Broz, leder af Tegnefestival og DM i Tegning

