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1. Marts 2018 

 
 
 

Invitation 
 

I inviteres hermed til at deltage i den internationale kunst-konkurrence: 
 
World Wide Art Competition 2018. 
 
Vi har gennem årene erfaret hvorledes mange elever, deltagere og medarbejdere 
faktisk kan, og har gavn af, at bruge kunstens mange forskellige udtryk: teater, 
poesi, musik og visuel kunst som malerier, plakater og skulpturer til at udtrykke 
sig med. 
 
Vi har set en skat af  smukke malerier, tegninger, grafik, skulpturer og 
fotografier. Tusind tak til alle  for det. 
Nu er det igen tid til at overveje og at tilmelde sig dette års kunst konkurrence. 
 
Vi håber på en massiv tilmelding af skoler og projekter , således  at vi denne 
gang bliver endnu flere deltagere og  at kunst-konkurrencen breder sit vigtige 
budskab over store dele af verden. Kunst bevæger både de der kreerer den og de 
der er tilskuere, det er en måde at bringe et budskab til omverdenen. 
 
Dette års tema er 
 

Naturens verden og alle dens arter 
The Natural world and our species 

 
 
Vor klode er et unikt sted, hjem for milliarder af arter, af forskellige livsformer. 
Planter og dyr  med en utrolig udviklingshistorie, først som liv I oceanerne og 
senere – omkring 600 millioner år siden- på land. 
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Menneskeheden er, i kun en brøkdel af den tid, blevet den hurtigst voksende art 
i denne naturens verden, den art, der har bragt de største forandringer til 
verden, med en gigantisk påvirkning for livet for de fleste andre arter på kloden. 
 
 
Inspirationen til at lave kunst under denne overskrift kunne f.eks. komme fra 
vaner og traditioner man har i forbindelse med Naturens Verden så som: 
 
- oplevelser i naturens verden, vandreture, bjergbestigning, sejlture på havet, 
åer eller i landets  fjorde.  
- oplevelser med arbejdet i køkkenhaven, at tage sig godt af jordens næring med 
bæredygtige metoder, opleve grøntsagerne spire, høste bær.. 
- studier om naturens verden og vore arter for at forstå sammenhængen mellem 
havene, skovene, ørknerne, floderne, planterne, dyrene, menneskers aktiviteter 
og den indflydelse menneskeheden har på det hele. 
- den voksende forståelse for den globale opvarmning og hvilke aktiviteter der 
kan standse og måske endda vende denne udvikling. 
 
Ideen med dette års konkurrence er at skabe plakater som kunstneriske udtryk 
fra malerier, fotografier eller skulpturer, udtryk der kan bruges lokalt eller 
globalt for at dele glæden over denne varierede og multifacetterede naturens 
verden med de millioner af arter der bor her. 
 
Plakater kan informere, appellere og mobilisere til glæden over og kampen om 
at tage sig godt af og passe på denne vores meget særlige og skattede planet med 
alle dens arter, for at overvinde konsekvenserne af den globale opvarmning og 
de omsiggribende klimaforandringer, og til at forandre fremtiden til det bedre 
for denne Naturens Verden og alle dens arter. 
 
Med dette tema deler vi en vision om en bedre fremtid for os alle. 
Vi ved klimaforandringerne vil blive en del af vores fælles fremtid uanset hvilket 
land du kommer fra. Vi må handle nu, vi må sætte spolight på, oplyse og 
opmuntre  til at opleve og styrke kærligheden til naturens verden, og vi må 
mobilisere mennesker til at debattere, tænke efter og handle. 
Alt i alt har vi en masse visioner, ønsker, ideer og gøremål vi kan dele med 
hinanden gennem kunstneriske udtryk. 
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Hvem kan deltage og hvad skal man gøre. 
 
Deltagere er: elever og deltagere, lærere og andre ansatte på skoler og 
opholdssteder i Danmark og på Humana People to People projekter i Afrika, 
Latin Amerika, Indien, syd Øst Asien og Kina og tilknyttede skoler og projekter i 
Europa og Amerika. 
 
 
Hvad skal I gøre på jeres sted? 
Vi foreslår i arrangerer en lokal udstilling, hvor alle jeres bidrag /plakater er 
udstillet. 
Arranger f.eks. en official fernisering/åbning med inviterede gæster, venner og 
familie, lærere, politikkere,og selvfølgelig alle elever og ansatte. 
Ved dette åbningsarrangement kan alle deltagere og gæster stemme på 
kunstværkerne, således at de to bedste plakater bliver fundet. 
 
 

Formen er PLAKATER 
 
Ideen med denne konkurrence er at skabe kunstneriske plakater der kan bruges 
lokalt og rundt om i verden til at kommunikere, levere et budskab – et budskab 
du finder vigtigt.  
 
Du kan bruge alle metoder: maleri, tegning, fotografier, blandede materialer 
(ting fra naturen, metal tråd, træ, maling, blade osv.) 
 
Hvert sted kan tilmelde sig med  to plakater. 
 
Konkurrencens vindere vinder den store ære at få deres plakat trykt I stort 
format med deres navn på. Plakaterne vil blive sendt ud til alle World Wide Art 
Competitions deltagere hvorend på kloden de kommer fra. 
På denne måde vil alle konkurrencens deltagende enheder blive belønnet med 
store plakater om vigtige temaer, plakater der kan blive brugt som udsmykning, 
til undervisning, til inspiration og handling. 
 
 

Hvad er en god PLAKAT? 
 
Her finder du citater frae n række plakat-dessignere som deler deres opfattelse 
af hvad der gør en plakat god. 
( http://www.posterposter.org/social-poster-design-advice/) 

 

http://www.posterposter.org/social-poster-design-advice/
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Andres Lewis from Canada: 
 
“Cultural or social posters in my mind must communicate its message to anyone 
in any country in almost any language” 
“ Kulturelle og sociale plakater skal efter min mening kommunikere sin mening ud 
til hvem som helst i et hvilken som helst land på næsten alle sprog” 
 
 
 
Antonia Castro from Texas: 
 
“A social poster needs to be alert and engage the viewer in a compelling and 
provocative fashion. It needs to challenge and call an audience into action. In 
order to achieve this impact; the social poster ought to be swift and in your face” 
“ En social plakat må nødvendigvis være opmærksom og involvere beskueren på en 
overbevisende og provokerende måde. Den må udfordre og kalde publikum til at 
handle. For at opnå den indflydelse må den sociale plakat være hurtig og lige i 
ansigtet på folk” 
 
Luba Lukova from the USA: 
 
“I believe if it’s done well poster design provokes discussion, thinking, emotion. 
That may not look as enough to transform the world, but that’s how art works; it 
has the power to change perception and increase empathy” 
“ Jeg mener, at hvis det er gjort rigtigt må plakat design fremprovokere diskussion, 
tanker, følelser. Det ser måske ikke ud til at forandre verden, men det er sådan 
kunst virker; kunst har kraften til at skifte opfattelse og styrke medfølelse.” 
 
Pekka Lori from Finland: 
 
“It’s purpose is to tell stories and stimulate humans interest. It wants to impact 
on the viewer’s way of thinking and behaviour. That’s how I see the meaning and 
purpose of social/ cultural posters.” 
“Den’s formål er at fortælle historier og stimulere menneskers interesse. Den 
ønsker indflydelse på beskuerens måde at tænke og handle. Det er sådan jeg 
opfatter meningen er med sociale / kulturelle plakater.” 
 
Hvad syners du/I gør en plakat god? 
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Hvad skal I gøre? 
 

The Worldwide Competition 
I sender et digital billeder af de 2 plakater I har udvalgt senest 1.maj 2018. 
D.15.maj vil alle bidrag til konkurrencen fra alle de forskellige deltagende skoler 
og projekter blive presenteret.  Alle skoler og projekter kan begynde 
afstemningen. 
I der har bidraget med kunst til WWAC stemmer for at finde frem til 
vinderplakaterne. I vil modtage en Power Point presentation med alle 
konkurrencens deltagende plakater (2 fra hvert sted) 
 
De kan også ses på WWAC website. 
Så kan den verdensompændende afstemning finde sted.Her kan alle 
deltagere(elever, lærere, ansatte) stemme for den bedste plakat. 
Ligeledes er der et dommerpanel der stemmer. (som ved sommerteater)  
Stemmerne fra deltagende skoler/projekter tæller 50% og dommerpanelets 
stemmer tæller 50%. 
 
Resultatet bliver offentliggjort på websitet, og plakaterne vil blive trykt på et 
proffessionelt trykkeri og sendt ud til alle deltagende enheder. 
 
Regler for afstemning: 
 

1. Point gives fra 1 til 10 (med 10 som det bedste) 
2. Skolen/projektet det samlede point-tal for hver plakat med antallet af 

de der stemmer. 
3. Dette gennemsnitlige pointtal for hver plakat sendes til 

kunstforeningen. (instruktion følger senere sammen med power point 
præsentationen) 

4. Man kan ikke give point til sine egne kunstværker/ plakater.  
 
Økonomi 
De deltagende skoler/projekter betaler for deres egne udgifter lokalt. 
Kunstforeningen af 22 Marts 1985 betaler for trykning af plakaterne og for at 
sende dem ud til alle deltagere rundt om I verden.  
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Tidsforløbet 
 

Fotografier af jeres 2 udvalgte plakater sendes 
pr mail til  
info@artcompetition.org 

Senest 1.maj 2018 
 

Alle kunstbidrag fra de deltagende skoler og 
projekter sendes til jer som Power Point 
presentation  og bliver uploaded til 
konkurrencens website 
http://www.artcompetition.org/ 
Afstemning kan begynde. 

15. maj 2018 
 

Resultatet af jeres afstemning sendes til 
info@artcompetition.org 

Senest 1. juni 2018 

Det endelige resultat – vinderne – bliver 
offentliggjort ved en e-mail til alle deltagende 
enheder og på konkurrencens website 
http://www.artcompetition.org/ 
De vindende kunstplakater bliver sendt til alle 
deltagende enheder 

22.juni 2018 

 

Hvordan tilmelder I jer 
 
For at deltage I konkurrencen skal I tilmelde jer på  www.artcompetition.org 
Med navn og adresse og en kort beskrivelse og et foto fra jeres project eller 
skole. 
 
I kan også tilmeldes ved at sende de samme informationer på email til 
info@artcompetition.org 
 
 
 
De allerbedste hilsener, 
  
The Worldwide Art Competition 
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