
03FK, UK og USMålgruppeUngdommens VårsalongProjektbank -

I UngiAarhus har man hvert år mulighed for at deltage i Ungdommens Vårsalong. 

Ungdommens Vårsalong er Danmarks største censurerede kunstudstilling for børn og unge i alderen 
12-18 år, hvor man har mulighed for at udstille sine værker på rådhuset i Aarhus og i København. 

Hvert år bliver der udmeldt et nyt aktuelt tema for det landsdækkende kunstprojekt. Temaerne har 
f.eks. været: ”Se lyset”, ”Bag-Tanken”, ”Kunstigt” og ”VELKOMMEN”. 

Med udgangspunkt i årets tema skal børnene/de unge arbejde med at lave deres egne personlige 
fortolkninger og værker. Disse værker bliver indleveret til en lokal kunstjury, som skal vurdere, hvilke 
værker der går videre til udstillingen på rådhuset i Aarhus. I forbindelse med udstillingen på Aarhus 
Rådhus kommer der en landsdækkende jury og udvælger de værker fra udstillingen, der skal gå 
videre til den store udstilling på Københavns Rådhus. 

Ungdommens Vårsalong ligger op til et procesorienteret og innovativt projektforløb med udgangs-
punkt i årets tema. Projektet er karakteriseret ved processen fra ide til handling og realisering i prak-
sis. Børnene/de unge skal arbejde med ideudvikling samt udforme og realisere deres ideer/værker 
og præsentere dem på de fælles ferniseringer på rådhuset i Aarhus og København. 

Det er en fri kreativ opgave, hvor børnene/de unge har mulighed for at arbejde med det materiale/
medie, de føler repræsenterer dem, deres udtryk og deres ide bedst muligt.

Der kan bl.a. arbejdes med: Foto, maleri, tegning, grafi k, skulptur, installation, collage mv.  

Projektet kan tilrettelægges som et forløb over en til to uger i klubben eller som en 
kunstcamp i en weekend fra f.eks. fredag til lørdag eller bare en dag i en weekend. 
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IdéafprøvningInspiration  
og research Idéudvikling Planlæg & byg Evaluering

Proces og øvelseskortProces og øvelseskort

1-2 timer

01 
Online research

02 
Tag ud og bliv 

inspireret 

13 
Brainstorm

14 
Den magiske pose 

brainstorm

20 
Tegn og giv videre

29 
Tegn din  

prototype

49 
Den anerkend-

ende runde

48 
Udstilling

52 
Eftertanke

42 
Overblikskortet

38 
Projektplan

Evt. 37 
Den omvendte 

spegepølse

Byg 
Gå i gang med 
kunstværkerne

1,5-2 timer 30 min 1-5 timer +/- 2-3 timer

• Akvarel papir

• Lærreder 

• Rammer 

• Kamera

• Træ 

• Ståltråd 

• Stof og snor

• Akrylmaling, graffiti,  
vandfarver mv.

• Skrot og skrammel

• Osv. Kun kreativiteten sætter 
begrænsningen

Forslag til materialerForslag til materialer

Niveau 4

”Ungdommens Vårsalong” er en censureret kunstudstilling, hvilket betyder, at der er risiko for at blive valgt 
fra til udstillingerne. Det er derfor vigtigt fra start at tydeliggøre konkurrencens vilkår for børnene/de unge, 
så de er indforstået med projektets præmisser. 

Konkurrenceaspektet i projektet Konkurrenceaspektet i projektet 

Download projekter på: www.ideide.dk/Ung-Projektbank

Censureringen vurderes ud fra:

• Hvordan årets tema er fortolket

• Styrken af værkets udtryk

• De håndværksmæssige færdigheder

• Indsatsen bag værket

• Nytænkning

• Kvaliteten af ideen 

• Det æstetiske udtryk

• Materialevalget


