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KATALOG KONKURRENCE
skAl DIne IllUsTRATIoneR vÆRe I 

RecoveRyskolens kURsUskATAloG FoRÅR 2021

LÆS KONKURRENCEBETINGELSER PÅ:
https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/

eller send en mail til inge.niewald.mikkelsen@randers.dk og få dem tilsendt.

For alle som Har brugt eller bruger 
det kreative udtryk i sin recoveryProces

sIDsTe FRIsT FoR AT DelTAGe 

D. 1.10 kl.14.00



KATALOG KONKURRENCE
HvAD:
Recoveryskolen udskriver en illustrationskonkurrence, hvor vi ønsker input til kursuskataloget foråret 2021 i form 
af tegninger, malerier etc. Dette er en mulighed for at få sine værker trykt i et katalog på 1500 eksemplarer – og på 
den måde nå ud til mange forskellige mennesker med sin kunst.
Man skal være indstillet på at de indsendte værker bliver brugt i kataloget, og de derfor også vil forekomme på 
Recoveryskolens Facebookside. Kunstnerne bag de anvendte værker vil blive krediteret med navn i kataloget og på 
Facebook.
I forbindelse med publicering af forårets katalog vil der blive lavet en kunstudstilling i Psykiatriens Hus, hvor alle 
bidragende kunstnere får mulighed for at udstille værker. Program for ferniseringen vil foreligge 1.december.

HvoRDAn:
Bidrag sendes som billedfiler til Inge Niewald Mikkelsen på mail: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk 
Der er ikke begrænsninger på antal billeder man må indsende. (se evt. vores nuværende katalog på:
https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/ 
Ved indsendelse indvilliger man i at Recoveryskolen må anvende det indsendte materiale til:
Forårskataloget 2021/ Opslag på Facebook – med sider fra kataloget.
Værker som ikke bliver brugt i forårskataloget vil vi evt. senere på året spørge om lov til at anvende i efterårskataloget. 

Hvem:
Alle kan i princippet komme med bidrag. Kravet er, at man selv har været/er i en recoveryproces, og have brugt det 
kreative udtryk som en del af denne proces. 
Afhængigt af det indsendte materiale vil vi gøre brug af værker fra een eller flere af bidragsyderne.  

HvoRnÅR:
sIDsTe FRIsT FoR AT InDsenDe bIDRAG: onsDAG D. 1/10 2020 kl. 14.00
Bidragsydere får besked om hvorvidt deres materiale bliver anvendt i kataloget senest fredag d. 27/11 - 2020
kataloget udkommer: uge 49
Fernisering/åbning af udstillingen: Onsdag d. 13/1 - 2021 kl. 14-16
Udstilling:  Værkerne vil være udstillede fra d. 13/1 til d. 31/1 2021

HvoR:
Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers
Bidragsydere som ønsker at have værker med til udstillingen har mulighed for at komme og hænge deres værker op 
mandag og tirsdag i uge 2 – umiddelbart inden åbningen af udstillingen d. 13/1.
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