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Nyhedsbrev no. 3 

UNGDOMMENS VIRTUELLE VÅRSALONG 

”PÅ DEN ANDEN SIDE” 

 

Det hele er lidt ”på den anden side” og vi går i år online med 

UNGDOMMENS VIRTUELLE VÅRSALONG 2021 

 

Vi lancerer i år et nyt spændende set-up i forbindelse med tilmeldingen og afviklingen af 
Ungdommens Vårsalong. På baggrund af de løbende corona-nedlukninger og det besvær 
disse har skabt, udsætter vi tilmeldingsdatoen til fredag d. 26. februar! Det giver en del 
mere tid til de kreative processer med de unges værker rundt om i byen.  

Alle tilmeldte værker bliver i år en del af en fed online kunstudstilling via kunstmatrix. Det 
sker i samarbejde med København og Odense. 

Af de tilmeldte og online-udstillede værker, udvælges 10 kunstværker fra hver by, som 
samlet bliver trykt og udgivet i ”UNGDOMMENS VÅRSALONG KUNSTBOG 2021”. 

 

TILMELDNINGSPROCEDURE 

Alle der ønsker at deltage, skal tilmelde sit værk digitalt. Følge anvisningerne i 
tilmeldingsformularen.  

Alle skal vedhæfte 1 foto pr. værk. Hvis dit værk er dimensionalt, er det muligt at indsende 
2 fotos af værket, læs mere, når du tilmelder værket. Fotoet skal sendes i en JPG fil og må 
max fylde 5 MB. 

Der er åbnet for tilmelding af værker til frem til og med fredag den 26. februar 2021. For at 
tilmelde et værk, skal du benytte dig af dette link: http://minklub.dk/vaarsalong. 

http://minklub.dk/vaarsalong
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Vær opmærksom på, at værker i flere dele skal tilmeldes som ét samlet værk. Ellers tæller 
det som flere og vurderes ikke som en helhed!  

 

RETNINGSLINJERNE: 

Målgruppen er for unge fra 5. klasse til 18 år. Alle som tilhører målgruppen kan deltage i 
UNGDOMMENS VIRTUELLE VÅRSALONG. Der kan deltages med ét værk pr. person og 
derudover kan man også deltage i kunstværk lavet i grupper af maximalt 3 personer. 
Skoleklasser, kunstskoler, ungdomsskolehold, klubber og privatpersoner kan tilmelde sit 
kunstværk. 

 

FÆLLES ONLINE FERNISERING VIA KUNSTMATRIX.COM 

Tirsdag d. 9. marts kl. 16.30 præsenterer vi alle tilmeldte værker fra Odense, København 
og Aarhus. En fælles fernisering etableret online på platformen Kunstmatrix.com. Alle vil 
modtage en invitation når tiden nærmer sig, med informationer og links til udstillingen.  

 

CENSURERINGEN TIL ÅRETS KUNSTBOG 

Der vil blive udvalgt 10 værker fra den online udstilling, som vil blive trykt og udgivet i 
UNGDOMMENS VÅRSALONG KUNSTBOG 2021. 

Der bliver set på de unges værker, ud fra et sæt fælles vurderingskriterier (se bilag) 

 

IDÈ & INSPIRATIONSBANK 

Vi er opmærksomme på at corona situationen er udfordrende for de kreative processer. 
Derfor appellerer vi til, at vi i fællesskab støtter de unge og hinanden i at lykkedes med 
skabelsen af ung-kunst og fællesskaber.  

En idé fra Odense Ungdomsskole: 

• De unge afhenter eller modtager en goodie-bag med materialer, så den kreative 
proces ikke afhænger af adgang til krea-værksted 

• Der etableres fælles krea-tid via Meet/Teams eller anden platform, hvor de unge 
kan opleve et fællesskab om det at skabe kunst og modtage sparring af de voksne 
og de andre unge 

• Der etableres små online workshops med fokus på idé, materialer, proces, 
tilmelding 



   

Side 3 af 3 

Inspiration på Instagram: 

• @boostdinbilledkunst 

Lad jeres gode idéer spredes og gøre gavn for hele byens unge kunstspirer ���� Send jeres 
egne gode idéer til mig og så sørger jeg for at videreformidle dem. 

Har du brug for sparring, kan du skrive til Bettina Jensen (b10najensen@gmail.com)  som 
underviser unge på ungdomsskole kunsthold i Aarhus Nord.   

 

HVIS DU VIL VIDE MERE  

Du kan altid kontakte Tina Gønge, projektkoordinator for de bydækkende events i 
UngiAarhus, hvis du har spørgsmål. Ring 41 89 09 81 eller skriv en mail til 
tingo@aarhus.dk. 

Du kan løbende følge med via hjemmesiden: https://direc.to/ffgh  

Og via Facebook: https://www.facebook.com/events/602012963770705/  

Vi håber på, at vi senere på året får mulighed for at udstille de fysiske tilmeldte værker i det 
offentlige rum. Vi tager løbende bestik af situationen 

Kender du til undervisere som kunne være interesseret i at komme på vores mailliste, så 
vær sød og bed dem om at skrive til mig! 

 

TIDSPLAN FOR UNGDOMMENS VÅRSALONG 2021 

26. februar Deadline for elektronisk tilmelding af værker! 

9. marts Fælles online fernisering via Kunstmatrix kl. 16.30 

Slut marts Annoncering af de udvalgte værker til kunstbogen 

 Lancering og udgivelse af UNGDOMMENS VÅRSALONG KUNSTBOG 2021 
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