
Konkurrencegrundlag
Aprilfestivalen er verdens største turnerende teaterfestival 
med forestillinger for børn og unge, hvor mere end 100 
forskellige professionelle teatre optræder under festivalugen. 
Hvert år afholdes festivalen i en ny dansk kommune, og i 
2020 er det i Holbæk Kommune. 

Holbæk Kommune har et særligt fokus på talentudvikling og 
ønsker at bruge Aprilfestivalen til at sætte fokus på talenter 
indenfor de kunstneriske fag. Talentarbejdet inden for de 
kunstneriske fag er nemlig en helt grundlæggende forud‑
sætning for at vi også i fremtiden har et rigt kulturliv. At finde 
sit talent kræver først og fremmest at man møder kunsten, 
bliver bevidst om dens eksistens, tændt af en indre ild og 
måske endda tør drømme stort. Alt dette giver Aprilfesti‑ 
valen som Danmarks største teaterfestival for professionelt, 
opsøgende børne‑ og ungdomsteater børn og unge en unik 
mulighed for. Temaet for Aprilfestival 2020 er: ”Mødet,  
gnisten og drømmen”.

Deltag i konkurrencen!
Vi ønsker at få kreative og nytænkende bud på en plakat, 
der skaber opmærksomhed, nysgerrighed og interesse 
samtidig med at den kan rumme og formidle de nødvendige 
formaliteter. Plakaten skal i sit design kunne kommunikere, 
at festivalen er et sprudlende forum, der bibringer med op‑ 
levelser for små og store ‑ med teater, dans og musik. 

Alle uanset profession og baggrund kan deltage bare man 
har en stærk idé og blik for at indfange det særlige tema for 
Aprilfestival 2020 – Mødet, gnisten og drømmen. Vi opfor‑
drer i særdeleshed unge kreative talenter under uddannelse 
til at deltage i konkurrencen. 

Vinderen får udover bred eksponering af sit design i trykte 
og digitale formater en præmie på 10.000 kr.

Plakaten skal indeholde
•  Navnet: ”Aprilfestival – teater for små & store” og temaet: 

”Mødet, gnisten og drømmen”
• Dato og årstal: 19.‑ 26. april 2020
•  Evt. plads til at placere logoer på samarbejdspartnere 

nederst på plakaten
• Designet skal kunne tilpasses forskellige formater
•  Alle rettigheder til vinderplakaten overgår efter udvælg‑ 

elsen til Holbæk Kommune

Bedømmelseskriterier
En jury vil efter konkurrencens frist vurdere de indkomne 
forslag og særligt ligge mærke til designet ift.:
•  Evnen til at kommunikere essensen ved Aprilfestival 2020 
• Det visuelle udtryk og gennemslagskraft
•  Let aflæselig
•  Evnen til at binde festivalen sammen og skabe nysgerrig‑

hed, opmærksomhed og interesse
•  At det kan anvendes i forskellige medier og formater  

– i sin helhed eller beskåret til udsnit
•  At den visuelle idé er enkel og stærk nok til at brande 

Aprilfestival 2020 

Den færdige plakat skal indsendes digitalt senest 4. marts 
2019 til kulturkonsulent Sisse Østergaard på sispe@holb.dk.

Vær med i konkurrencen om at sætte dit præg på den  
visuelle identitet for Aprilfestival 2020. 

Vinder 2019 Hjørring

2020 Holbæk

Vinder 2018 Syddjurs

Vi har brug for en plakat med et stærkt  
visuelt design, der skal udgøre det centrale 
element i Aprilfestival 2020s visuelle  
identitet. En plakat, der får en massiv  
landsdækkende og lokal eksponering i  
forskellige medier. 

Åben plakatkonkurrence

?
2020

VIND 
10.000 kr.


