
Gør Holberg levende -
konkurrence

I skoleåret 2022/23 fejrer vi Dansk Teaters 300 års jubilæum med en konkurrence. Vi håber,
at mange af jer vil have lyst til at arbejde med Holberg i jeres dramatikundervisning i løbet af
efteråret og deltage i konkurrencen med jeres elever.

Produktkrav
En iscenesættelse, der gentænker (et uddrag fra) en tekst skrevet af Ludvig Holberg.
Iscenesættelsen skal ved hjælp af sceniske virkemidler fremhæve det særlige ved den
oprindelige Holberg-tekst på en innovativ og moderne måde.

Iscenesættelsen skal være en live optræden, som videooptages og indsendes i uredigeret
form. Produktet skal dermed være en iscenesættelse til teaterscenen og altså ikke en film.

Varighed: 5-7 minutter.

Gruppestørrelse: 1-5 elever

Hvem kan deltage?
Elever, der har dramatik på en gymnasial ungdomsuddannelse, kan deltage i konkurrencen.
Bemærk, at niveau og klassetrin indgår i bedømmelseskriterierne og vil blive medtænkt i
bedømmelsen af produkterne. Der tilstræbes således en fair konkurrence på tværs af
niveauer og klassetrin.
Eleverne kan både deltage selvstændigt og i grupper, og det er muligt at tilmelde flere
elever/grupper fra samme klasse.
Der er ingen forhåndsregistrering til konkurrencen. Alt man skal gøre for at deltage er at
have udfyldt tilmeldingsformularen og have uploadet produkt samt samtykkeerklæring som
pdf-fil senest 16. december 2022.
Hver skole kan højst indsende to bidrag.

Hvad kan I vinde?
De tre bedste bidrag vinder præmier.

Det bedste bidrag vinder kr. 5.000,-. Pengene udbetales til elevernes gymnasium, og de skal
bruges på et socialt og/eller fagligt arrangement for vinderholdets dramatikhold, f.eks. en tur i
teatret eller lignende.

Deltagerne på 2. og 3. pladsen vinder et gavekort til teaterbilletter.



Sådan forløber konkurrencen
Konkurrenceperioden løber fra 1. august 2022 til 16. december 2022, hvor der lukkes for
modtagelsen af bidrag.
Efter konkurrenceperiodens ophør i december vil en jury udvælge de tre bedste besvarelser.

I kan på det enkelte gymnasium eller på det enkelte dramahold selv tilrettelægge, om
eleverne gennemfører konkurrencen på en enkelt dag med aflevering af produkt sidst på
dagen, eller om det passer jer bedre at gennemføre forløbet over en række
undervisningsmoduler, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med opgaven uden for
skoletid.

Sådan indsender I bidrag
Log ind på Dramatiklærerforeningens hjemmeside og udfyld tilmeldingsformularen. Det er
også her, du skal uploade video i gængs format som fx MP4, MOV, WMV m.fl. og
samtykkeerklæring som pdf-fil. Find yderligere instrukser her:
https://gymdrama.dk/konkurrence-2022/

Bedømmelseskriterier
● Kreativitet: Gruppens besvarelse indeholder en tydelig idé, og gruppen benytter sig

af kreativitet i deres iscenesættelse til at understøtte deres budskab og formidling.
● Originalitet: Der lægges vægt på den originale, gennemtænkte og meningsfulde

gentænkning af den originale tekst.
● Formidling. Det er vigtigt, at teksten formidles med en iscenesættelse, der på en

kreativ måde appellerer til publikums tanker, følelser eller sanser og bevidst
fremhæver det særlige ved teksten.

Regler og vilkår:
Konkurrenceperioden løber fra 1. august 2022 til 16. december 2022. Konkurrencens
udbyder er Dramatiklærerforeningen. For at deltage i konkurrencen skal bidrag være
uploadet til hjemmesiden www.gymdrama.dk inden 16. december kl. 23:59.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

● Navn og mailadresse på lærer
● Navn på gymnasium
● Navne og klasse på de elever, der har udarbejdet bidraget

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke
givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet umiddelbart efter endt
konkurrenceperiode.

Dramatiklærerforeningen forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte bidrag fra
konkurrencen i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor
de giver Dramatiklærerforeningen ret til at bruge deres bidrag jf. ovenstående.
Samtykkeerklæringen findes her.

https://gymdrama.dk/konkurrence-2022/
http://www.gymdrama.dk
https://drive.google.com/file/d/1JyH3lKauXy4ngr7dtz8JSHi9kh3sFGV7/view


Der må ikke bruges musik eller andet materiale, der er copyrightbelagt. Man kan finde musik,
der ikke strider mod nogen rettigheder, f.eks. her eller her.

https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA
https://soundcloud.com/royaltyfreemusic-nocopyrightmusic

