
KREATIV KONKURRENCE 
DELTAG OG VIND 5.000 KR. TIL KLASSEN
Er det i orden, at din kæreste bestemmer hvornår du skal være hjemme og hvem  
du må være sammen med, kræver at tjekke dine beskeder og din facebookprofil?  
Hvor går din grænse for, hvad der er i orden?

Læs mere på www.brydtavsheden.dk og forvildmeddig.dk

KÆRESTER OG KONTROL 
– HVAD ER I ORDEN?

Der er frist for at deltage den 30. november 2017



KÆRESTER OG KONTROL 
– HVAD ER I ORDEN?

I KAN DELTAGE I DISSE GRUPPER

•  Unge i 7.9. klasse

•  Unge i 10. klasser, erhvervs og  
produktionsskoler, hhx, htx, stx og  
andre ungdomsuddannelser.

Eleverne deltager enkeltvis eller i grupper 
med deres bidrag eller som samlet klasse 
med ét bidrag. Hver klasse må altså 
gerne indsende flere bidrag. 

SIDSTE ÅRS VINDER VALGTE BALLET SOM FORM    TEMAET VAR: MIN KROP – MINE REGLER

TEMAET ER ”KÆRESTER OG  
KONTROL – HVAD ER I ORDEN”

Det kan være svært at sige fra, hvis  
kæresten vil bestemme det hele. Særligt 
hvis det er den første kæreste, man har. 
Men er det okay, at kæresten bestemmer, 
hvilket tøj, man skal have på og hvem 
man må være venner med? Og er det  
i orden at få tjekket sine beskeder på 
mobilen og udlevere sin kode til sin  
facebookprofil, så kæresten kan se,  
hvem man skriver med? Hvor går  
grænsen mellem kærlighed og kontrol? 

Brug spørgsmålene som afsæt for en 
diskussion med dine elever om temaet 
”Kærester og kontrol”, og lad eleverne 
arbejde med et kreativt produkt, der  
viser deres refleksioner og svar på 
spørgsmålene.

Elever fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense opførte deres vinderbidrag ved prisoverrækkelsen i 2016.



SIDSTE ÅRS VINDER VALGTE BALLET SOM FORM    TEMAET VAR: MIN KROP – MINE REGLER

HVAD SKAL I INDSENDE?

Vi modtager kreative bidrag  
inden for disse genrer: 

•  Film og musik (længde:  
max 3 minutter pr. bidrag)

• Billeder og fotos. 

•  Tekster – noveller og digte  
(længde: max to normalsider  
pr. bidrag)

PRÆMIE TIL HELE KLASSEN

Der er en hovedpræmie på 5.000 kr. 
og en 2. præmie på 2.500 kr. i hver  
af de to grupper (udskoling og  
ungdomsuddannelser).  

Der er altså fire præmier i alt. Uanset 
om eleverne deltager enkeltvis, som 
grupper eller som samlet klasse, så er 
det HELE klassen, der vinder præmien. 

MÅ DEN  BEDSTE  KLASSEVINDE



KÆRESTER OG KONTROL 
– HVAD ER I ORDEN?

FRIST FOR AFLEVERING

Upload jeres bidrag på  
www.brydtavsheden.dk., så vi har det 
senest den 30. november 2017.
 
Der er præmieoverrækkelse i  
København i februar 2018.

SE MERE HER

På brydtavsheden.dk eller  
forvildmeddig.dk kan I læse mere  
om konkurrencen og de indholdsmæs
sige og tekniske krav til bidragene.  
I kan også finde inspiration til under
visningen og forslag til opgaver, som 
I kan arbejde med. Se også hvem der 
vandt konkurrencen sidste gang.

VI BEDØMMER  

KUN BIDRAG,  

DER ER SENDT  

DIGITALT  
OG SOM HOLDER SIG INDEN FOR  

TEMAET
”KÆRESTER OG KONTROL  

– HVAD ER I ORDEN?”


