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Viborg Kommune er atter på verdenskortet 

 
 
 
 

Prøv dig selv som satirisk bladtegner 
- og få din tegning bedømt af professionelle 

bladtegnere. 
 
 

Niels Bugge Cartoon Award indbyder igen i år samtlige 
8. klasser i Viborg Kommune til at deltage i en satirisk 

tegnekonkurrence med efterfølgende udstilling på 
biblioteket. 

 
 
 
 

For flere år tilbage tog restauratør Poul Nielsen fra Niels 
Bugges Kro og Hotel initiativet til den første internationale 
satirekonkurrence - skabt på dansk jord. 
 
Alverdens bladtegnere blev inviteret til at tegne satire over 
væsentlige, globale emner - vedkommende for alle mennesker 
jorden over! 
 
Den satiriske bladtegner eksisterer og arbejder overalt, hvor 
der udgives aviser og blade dagligt. Og hvor tegnerne med 
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hver deres kulturhistoriske baggrund tegner deres personlige 
satire med alvor og humor. 
 
Denne form for journalistiske kommentarer til store og små 
emner - nationalt som internationalt orienteret - har en vigtig 
rolle i alle de aviser og medier, der udgives på vor klode. 
 
Med store gennemslagskraft er de satiriske tegninger derfor 
med til at påvirke og præge den brede, folkelige debat. Og gør 
det gerne med vid, bid og smil!  
 
Den korteste vej mellem mennesker er smilet, sagde vores 
berømte landsmand Victor Borge ! 
 
Den tilbagevendende, årlige Niels Bugge Cartoon Award er 
blevet en international succes - med mere end 1000 tegninger 
indsendt af tegnere fra mere end 75 lande.  
 
Et imponerende opbud af tegnekunst, der har taget fat på 
vigtige emner og temaer som:  
 
 

Mad og sultne mennesker 
   
Forurening af vores vand og hav 
  
Respekten for forskelligheden blandt jordens folk 
 
Utopia 
 
og i år 
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Kommunikation 
 
 
Overalt i verden har tegnere allerede sat sig ved deres 
tegneborde for at skabe hver deres tegnede fortælling, der har 
haft som mål, netop at kommunikere! 
 
At formidle en holdning, et budskab ud til omverdenen. At nå 
andre mennesker for at skabe, samtale, dialog og 
samhørighed.  
Kommunikation kan ske på så mange måder – og ad så mange 
veje og udtryk! 
Er alt ikke en form for kommunikation?  
Samtalen, en SMS, et smil, en reklame, dans, leg, vold og krig, 
mail, kunst.  
En tegning er måske det enkleste udtryk – den simpleste form 
for kommunikation, der bærer tanken, viljen og energien i sit 
visuelle nonverbale henvendelse mellem mennesker. 
 
Bladtegneren og hans avis eller andet medie ved dette – og ved 
tillige, at tegningens indhold kommunikeres ud til en stor 
læserskare! 
  
 
Cartoon Award i Viborg har bevist, at den satiriske bladtegner 
med sine tegningers energi og humor kan blande sig både 
vedkommende og engageret. 
Den enkle, rene tegning uden ord der formidle præcist og 
stærkt – og derved vække til debat blandt mennesker i alle 
samfundslag og kulturer.  
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Enhver satirisk bladtegning udfordrer ytringsfrihed og 
forskellighed, men er samtidig et redskab for global 
medborgerskab. 
 
Med dette i tankerne ønsker Niels Bugge Cartoon Award nu at 
inddrage skolerne som deltagere. 
  
Tegningen som udtryksmiddel er naturlig og ligetil for alle 
skolebørn. Deres evne til at afkode en tegnings indhold og 
budskab er rigt udviklet og deres hverdag er fyldt med visuelle 
signaler og indtryk. 
 
Derfor skal alle 8. klassers elever i Viborg Kommune have 
chancen for at prøve sig selv af som bladtegner, og med smil 
og humor - som alvor og ironi - tegne deres helt personlige 
fortolkning af årets tema – og som allerede er sendt ud til 
verdens bladtegnere. 
 
Temaet i år er som beskrevet Kommunikation – og der er frit 
slag på alle hylderne til at tegne over dette spændende og 
favnende tema. 
 
 

Snak derfor i klasserne om hvad der menes med: 
 

 
at kommunikere 

 
- og lad os så se spændende bud herpå! 
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Vinderpræmier 
 
Alle tegningerne vil blive bedømt og vurderet af professionelle 
bladtegnere - og en udstilling vil blive etableret med de 
forhåbentligt mange, spændende og vedkommende tanker og 
ideer på papiret. 
 
God tegnelyst! 
 
 
Poul Nielsen og Claus Seidel 
 
januar 2017. 
 
 
 


