
FOTOKONKURRENCE 

 “MERGING POINT: STORIES OF MIXED IDENTITIES” 

Deadline: 1st November 

 

Beskrivelse:  

 

Er du, eller nogen fra din familie, fra Spanien eller Latinamerika? Findes der nogle traditioner som 

du stadig holder fast ved? Kunne du tænke dig at fortælle andre om din kultur? Så er det nu du har 

muligheden! Send os et foto som viser et af traditionerne, og tilføj en kort tekst hvori du fortæller om 

traditionen og hvordan du har tilpasset den til dit liv i Danmark. Du vil få muligheden for at få udstillet 

dit billede og endda vinde en præmie! 

 

 
Præmier 

- Førstepræmien: 1.000 kr. 

- 3 andenpræmier: 300 kr. 

 

Kunne du tænke dig at deltage? Hvad venter du på! De eneste krav er: 

- Have rødder i Spanien eller Latinamerika 
- Bo i Aarhus eller omegn 

 
Formelle krav: 

- For at dit billede kan tages i betragtning til udstillingen og konkurrencen, skal du inkludere 

følgende dokumenter: 

 

o Billede (.jpg eller .jpeg fil)  

 

o Kort beskrivelse af billedet (PDF fil) 

 
o Endnu et PDF-dokument hvor du inkluderer: Navn og efternavn, billedets titel, 

pseudonym (hvis du ikke vil have dit rigtige navn offentliggjort) og 

kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og e-mail). Hvis du ønsker at være 

anonym når dit billede bliver udstillet, venligst meddel det i dokumentet. 

 



- Alle filer skal navngives efter samme struktur:  

o Pseudonym 

o Titel 

o Hvilket slags dokument det er: billede, beskrivelsestekst, personlig information 

(PDF).  

Eksempel: andromeda_Dia de Muertos_billede 

 
BEMÆRK: RAICES forbeholder sig retten til at vælge den specifikke størrelse og visning for 

hvert billede til udstillingen. 

  

 

Krav til billedet: 

- Emne: Spanske eller latinamerikanske traditioner som du stadig praktiserer i Danmark.  

 

- Billedkvalitet: minimum 5 MP, men foretrækkes over 8 MP * 

 
 

- Billedet kan være taget specifikt til dette formal, men et ældre billede må også gerne 

indsendes. 

 
- Billedet bør ikke have hvide marginer eller nogen form for ramme, og de må ikke inkludere 

et vandmærke eller fotografens underskrift. 

 
- Billederne skal indsendes digitalt i .jpg format til: eventos@raices.dk 

 
-  Hver deltager må max. sende to billeder, men de skal sendes separat og med forskellige 

beskrivelser. 

 

 

* Hvis du har et billede som ikke opfylder kvalitetskravene, er du velkommen til at sende det til os 

alligevel. Såfremt det opfylder de andre krav, vil det blive en del af den digitale udstilling. Dog vil 

det ikke kvalificere sig til hverken konkurrencen eller den fysiske udstilling.  

 

Krav til teksten: 



- Længde: ca. 150-300 ord 

- Det skal inkludere:  

o Hvor billedet er blevet taget 

o Grundlæggende beskrivelse af den oprindelige tradition 

o Hvorfor det er vigtigt for dig 

o Hvordan du holder fast i den del af kulturen 

o Hvorvidt du har fundet en lignende tradition i Danmark, eller om du på en eller 

anden made har tilpasset den oprindelige tradition til den danske kultur. 

 

Vær venligst opmærksom på at fotografens navn altid vil stå sammen med billedet og teksten, 

medmindre der er givet udtryk for at man vil være anonym. 

 

Ved indsendelse af billedet indvilliger den deltagende til at:  

- Opgive reproduktions- samt offentlige kommunikationsrettigheder af billede og tekst til 

arrangørerne (RAICES) af konkurrencen under det tidsrum der maksimalt er tilladt. 

Billede og tekst vil muligvis blive brugt til kulturel diffusion og forskningsformål, og 

vil derfor blive fuldt eller delvis reproduceret. 

 
 

- Bede de personer der fremstår på billedet (hvis der er nogen) om tilladelse til udstilling 

af deres billede. Den der indsender billedet, er ene ansvarlig for at få tilladelserne, og 

RAICES vil ikke være ansvarlig for udbredelse af billeder uden samtykke. 

 

- Tillade arrangørerne at gemme og bruge personlige data til forskningsformål (Du vil 

muligvis blive bedt om at give mere information om billedet hvis det er relevant for 

forskningsformål. Dette vil ikke have indflydelse på hvordan dit billede bliver behandlet 

i forbindelse med konkurrencen). 

 

- Pådrage sig al ansvar, hvis den der indsender billedet, ikke er fotografen selv. Ved at 

indsende et billede, erklærer den deltagende sig for fotografen. RAICES frasiger sig al 

ansvar der måtte opstå i forbindelse med overtrædelse af denne regel. 

 
 



Konkurrencen 

- Udvælgelse af de to vinderbilleder vil være baseret på: 

 
o Kunstnerisk og kreativ kvalitet 

o Antropologisk og kulturel værdi 

 

- Dommerne vil være: 

o Noelia Mora Solvez, prisvindende kunster, udstiller i øjeblikket i ARoS. 

o Claudia Adeath Villamil, fotograf og CkulturA.org directør  

o Magdalena Ewa Naum, medlem af Afdeling for arkæologi ved Aarhus Universitet. 

 
RAICES forbeholder sig retten til at erklære konkurrencen for ugyldig grundet antallet af deltager 
og/eller kvaliteten af de værker der er indsendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   


