PLAKAT
KONKURRENCE

SVENDBORG GRAPHIC
30. JANUAR - 5. FEBRUAR 2017

FORTÆLLINGEN BEGYNDER

ER DU DESIGNER, ILLUSTRATOR
ELLER PÅ ANDEN MÅDE VISUELT BEGAVET?
Du har nu chancen for at blive en del af Danmarks første festival, der kombinerer
TEGNESERIER, SPIL og ANIMATION.

SVENDBORG GRAPHIC ønsker at involvere og inddrage mennesker i den visuelle
fortælling, og hvis du vil være med, kan du deltage i konkurrencen om bedst udførte
plakat for Svendborg Graphic 2017.

SÅDAN DELTAGER DU

PRÆMIEN

Udarbejd en plakat i formatet 50 x 70 cm, der favner
festivalens tre genrer:
tegneserier, spil og animation.

Et kontant beløb på kr. 5.000 sponsoreret af

Plakaten skal indeholde festivalens navn, dato og årstal:
SVENDBORG GRAPHIC 30. januar - 5. februar, 2017.
Send dit bidrag som pdf til:
plakat@svendborg-graphic.dk senest fredag d. 18 november,
kl. 12.00.
Husk at oplyse navn og kontaktoplysninger ved tilmelding.

BETINGELSER FOR AT DELTAGE
Du skal være minimum 18 år for at deltage
SVENDBORG GRAPHIC forbeholder sig retten til at bruge alle
indsendte værker under SVENDBORG GRAPHIC 2017.
Du skal sørge for at dit bidrag ikke indeholder materiale som er
beskyttet af copyright.
Deltagelsen er anonym indtil bedømmelsen er overstået. Dit
bidrag må derfor ikke indeholde synlig signatur.

Mulighed for at få din plakat bedømt af et panel
bestående af nogle af branchens dygtigste fagfolk
(se www.svendborg-graphic.dk)
Chancen for at blive shortlistet af panelet som en af de bedste
plakater, der offentliggøres og udstilles under festivalen
Eget bord på Artist Alley under festivalen
Vinder du, bliver dit bidrag SVENDBORG GRAPHICs ansigt
udadtil og eksponeres i bredt omfang før, under og efter
festivalen
Som konkurrencens vinder bliver du inviteret til præmieoverrækkelse og fejring under SVENDBORG GRAPHIC 2017
SVENDBORG GRAPHIC er en ny festival, der tilbyder sine deltagere en
unik oplevelse indenfor tre store, visuelle medier: tegneserier, spil og
animation. Festivalen finder sted 30. januar - 5. februar.
Gennem workshops, udstillinger, events og et messeområde vil det
være muligt at møde illustratorer, forfattere, spiludviklere, animatorer og
andre, der arbejder med visuelle fortællinger.

Vi forbeholder os retten til ikke at kåre en vinder.

www.svendborg-graphic.dk følg os på

