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Foto: Rikke Duus

Hverdagsmagi 
– deltag i fotokonkurrence hjemmefra

Mangler du undervisningsrelaterede opgaver til dine børn i denne lidt 
usædvanlige tid – Og må de gerne være sjove, lærerige, inspirerende og 
involvere hele familien? Så er Fang din by-konkurrencen måske noget for 
dig og dine børn. 

‘Fang din by’ er en landsdækkende fotokonkurrence afholdt af Dansk 
Arkitektur Center, der stiller skarpt på hvordan er arkitektur en del af vores 
hverdag og det liv, vi lever. Hovedkonkurrencen henvender sig til voksne 
deltagere, mens skolekonkurrencen er for elever på mellemtrinnet og  
tilrettelagt til fagene Dansk og Billedkunst. 

Temaet for dette års konkurrence er Hverdagsmagi. Med udgangspunkt 
i hverdagen skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i 
deres egen hverdag. Og hverdag – dog i en anderledes form – er der fortsat 
masser af for tiden. Hvilken rolle spiller arkitekturen – boligen, børne- 
værelset, de fælles inde- og uderum i dine børns hverdag? Hvordan kan  
de små dagligdagsoplevelser formidles i billeder?
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Hvad skal jeg gøre – og hvor lang tid 
skal jeg sætte af?
Fang din by er en konkurrence, som man tilmelder sig som klasse – men dit 
barn kan også deltage individuelt. Som lærer og forælder er der hjælp at 
hente i undervisningsmaterialet. 

Dit barn skal helt konkret lytte, skrive, se og tage billeder for at forstå 
hverdagen og indfange sit bedste bud på hvordan hverdagen ser ud lige nu. 
Undervisningsmaterialet består af to elevark – et med afsæt i Fælles- 
målene for dansk, og ét med afsæt i fællesmålene for billedkunst. Start  
med elevarket til dansk, og slut af med elevarket til billedkunst og selve 
fotoopgaven. 

Sådan gør du:
1. Tilmeld din klasse eller dit barn her
2. Sæt i gang: Arbejdet tager i omfanget 2 lektioner (1,5 time) – men  
 fotodelen kan tage lige så lang tid, som man skal bruge på at fange den 
 perfekte hverdagsmagi. 
3. Send billedmateriale til fangdinby@dac.dk Skriv “skolekonkurrence” i  
 emnefeltet. Husk at give billedet et filnavn med både skolens og  
 elevens navn. Fylder billederne for meget til mail, kan det nemt og  
 gratis sendes via www.wetransfer.com

Undervisningsmateriale til download
Du kan downloade elevark til dansk og billedkunst her

Hvornår løber konkurrencen?
Fang din by-fotokonkurrencen blev skudt i gang d. 5. marts
19. april 2020:  Sidste frist for at sende billeder til fotokonkurrencen
10. maj 2020:  Vinderklassen får besked. 
Sommer 2020:  Udvalgte fotos fra konkurrencen bliver udstillet i København

Det er en professionel jury, der udvælger det foto, der har den bedste  
fortolkning af temaet.

Hvad vinder man?
Vinderklassen får en tur rundt i Dansk Arkitektur Center i det nye hus BLOX, 
der er unikt designet som en by i byen. En DAC-underviser tager klassen 
med ‘bag scenen’ og fortæller om BLOX og om den aktuelle udstilling. Vi 
byder på morgenmad og frokost. Efter besøget i DAC går turen til Tivoli, hvor 
alle elever får gratis entré og turarmbånd.

Der vil desuden blive kåret både en 2. og 3. plads, der hver vil modtage en 
goodiebag fra DAC.

God fornøjelse med materialet – og med at fange hverdagsmagien.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQ2Yu0MVlqbYOV_qyOy11bu-8XkByiwbIWFWOU3SGW5w8bA/viewform
mailto:fangdinby%40dac.dk?subject=
http://www.wetransfer.com
https://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/

