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01
“Der skal være plads til forskeligheder”
Blyantstegning
Anna Højgaard 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

03
“Sort kvinde på gul bagrund”
Linoleums tryk i 2 farver 21 x17 cm
Klara Blauenfeldt 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

Jeg tegner det jeg tænker. 

04
“Sort kvinde med solbriller”
Collografi tryk (motivet ridset/skåret i papplade) 60 x 80 cm.
Klara Blauenfeldt
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

05
“Det er bare mig”
Værket er en blanding af pustet akvarel og collage.
Ursula Kongshøj Enkeltperson 

Værket forestiller et menneske med en blå fjerboa, tre øjne, briller og et hoved der ser rimelig  misformet ud. 
Sådan ser ingen ud i virkeligheden, men man kan godt føles sig sådan eller se andre sådan. 

02
“Mus set nedefra”
Blyantstegning
Holger Rønn 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

Mus på vej ind i musehul set gennem gulvet 

06
“Sandaler på høje hæle” 
Akryl på papir
Anna Aabye Galløe 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset



Katalog, Ungdommens Vårsalong 2018, Københavns Rådhus 

s. 3 af  46

08
“Nattehimmel”
Akryl på papir
Anna Aabye Galløe
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

09
“Lad os stå sammen!”
Blyantstegning
Anna Højgaard
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

10
“Aftensmad”
Blyantstegning
Lauge Rønn 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

Kage, bær spredt på bordet for mig til at tænke på aftensmad 

07
“Blomster på japansk”
Akryl på papir
Anna Aabye Galløe 
Skolen for kunst, design og arkitektur, Skovhuset

11
“Mirror Me”
Akryl
Petruska Gram Kold
Byhøjskolens kunsthold

Værket er et selvportræt inspireret af Frida Kahlo og Paul Gauguin. 
Det er malet efter eget spejlbillede, derfor titlen ”Mirror Me”.

12
“Valby”
Tara Kotkas
Byhøjskolens kunsthold

Disse steder er tegnet efter forskellige steder i Valby, hvor jeg bor. Jeg har blandet de seværdigheder, jeg kommer til at 
tænkte på, sammen med omgivelser, der omringer mig i hverdagen.
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13
“Skulptur af kuglepen”
Kuglepen
Aksel Møgelmose
Byhøjskolens kunsthold

Det er en iagttagelsestegning, tegnet med kuglepen. Det er en gammel skulptur. Som jeg ser det er det 
med er nyt materiale (kuglepennen).

14
“Fantasi skov”
Akryl
Amalie Kristensen
Byhøjskolens kunsthold

Jeg har malet et akrylmaleri, som er mit bud på en fantasi skov. Jeg har altid forestillet mig en fantasiskov, som var 
meget farverig. Så farverig, at man blev glad af at være der.

15
“En vild natur”
Akryl på lærred
Aksel Møgelmose
Byhøjskolens kunsthold

Billedet er inspireret af Frida Kahlo. Jeg har malet en voldsom grønlandsk natur. Den grønlandske natur er barsk hvor 
mange er døde i og af naturen. Som jeg ser det er der flere måder at se den grønlandske natur på den er smuk men 
også barsk. Jeg er født i Grønland og har familie dér, og ligesom Frida Kahlo som har mexicansk mor og tysk far er det 
samme med mig bare Grønland i stedet for Mexico og Danmark i stedet for Tyskland.

16
“Indenfra”
Line Nana Larsen
Byhøjskolens kunsthold

Beskrivelse af værket/Metode: Som man ser det. Den kan forstås på mange måder. Det som man selv ser det, det kan 
betyde, han er glad uden på og ked af det indeni, eller det måske er hans barn. Eller tænker han på sin barndom? Tæn-
ker han på sit barn? Spiller han glad? Det kommer an på hvad personen, der ser det synes.

18
“Pap på hjul 30’er town car”
Pap
Anton Erick Rasmussen
Byhøjskolens kunsthold

Jeg har selv designet og skåret delene ud, for så at samle det hele med limpistol.

17
“Mist of the mind”
Anton Erick Rasmussen
Byhøjskolens kunsthold

Jeg har lavet op til flere ”serviet spejl malerier”, som jeg har monteret på en flade.

18
“Pap på hjul HY”
Pap
Anton Erick Rasmussen
Byhøjskolens kunsthold 

Jeg har selv designet og skåret delene ud, for så at samle det hele med limpistol. 
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18
“Pap på hjul 70’er amerikanerbil”
Pap
Anton Erick Rasmussen Byhøjskolens kunsthold  

Jeg har selv designet og skåret delene ud, for så at samle det hele med limpistol. 

18
“Pap på hjul 20’er town car”
Pap
Anton Erick Rasmussen
Byhøjskolens kunsthold

Beskrivelse af værket/Metode: Jeg skar delen ud af en brugt papkasse og limede dem sammen.

20
“Stress”
Tusch på papir
Amaan Amjad Ungdomsskolen, København 

Stress handler om hvordan vi alle er stressede i nutidens samfund.

19
“The Mask”
Akryl på lærred
Amaan Amjad
Ungdomsskolen, København

Mit værk handler om at bære en maske, og på en måde gemme hvordan an egentligt har det bag denne maske, men 
på et tidspunkt vil masken krakelerer og man bliver nød til at være ærlig med si selv og andre.

21
“Fantasien sætter ingen grænser”
Shighaf El-Atbi
Ungdomsskolen, København

Meningen med dette værk er, at der bliver taget normale ting og en smule fantasi over det
Fx sæbebobler med fisk i.

22
“Som vi ser hinanden”
Akryl på lærred
Esther Marie Von Folsach Aabenhus
Ungdomsskolen, København
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23
“Drømmene og Grisemaske”
Fotografi
Julie Hyrup
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

24
Uden Titel
Fotografi
Frida Winther
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

24
Uden Titel
Fotografi
Frida Winther
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

24
Uden Titel
Fotografi
Frida Winther
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

25
“Spotting”
Viggo Maribo
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

En normal dag for en grafitti maler. Op tidligt og ud og tage billeder af sine toge 
(de toge jeg viser er ikke lavet af mig!)

25
“Spotting”
Viggo Maribo
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

En normal dag for en grafitti maler. Op tidligt og ud og tage billeder af sine toge 
(de toge jeg viser er ikke lavet af mig!)
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27
No title
Fotografi
Rebecca Elisabeth Pedersen
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

27
No title
Fotografi
Rebecca Elisabeth Pedersen
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

28
Uden Titel
Fotografi
Anton Ritzau
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

26
“Ungdommen 4” 
Fotografi
Mohammed Temoor Mir 
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted 

29
“Places”
Fotografi panorama
Signe Jønsson
Amager 10, KKU

30
“Akne” 
Foto
Johanne Vang Kristensen 
Foto som kreativ billedfortælling, Amager 10, KKU 

Det eneste jeg (fucking) tænker på, og også det eneste jeg kunne koncentrere mig om, da min søster tog dette 
polaroid-billede af mig. Jeg har valgt at tage et polaroidbillede da de tit, imodsætning til digitalfotos, viser et uforfalsket 
øjebliksbillede, der ikke på forhånd er udvalgt ud af 20 næsten identiske billeder på en skærm. 

30
“Taylor” 
Foto
Johanne Vang Kristensen 
Foto som kreativ billedfortælling, Amager 10, KKU  

Samfundet og socialemedier opsætter et billede af, at kendte mennesker altid er glade. I virkeligheden burde det være 
lige så gennemskueligt som min overmalede røde læbestift, at det er de ikke - vi er nemlig alle sammen frygtelig ens; 
som menneske er man til tider glad, men er mindst lige så meget vred, jaloux og ked af det. 

Jeg har valgt at tage rød læbestift på, da det er meget ikonisk - især for kunstneren Taylor Swift, som billedets navn 
også er inspireret af. Hun bliver af mange piger, som mig selv, set som det perfekte menneske. Dog er hun begyndt på, 
at få folk til også at se bagsiden af medaljen. 
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31
“Øjne så store som vinglas”
Fotografi
Kalinka Vædele
Foto som kreativ billedfortælling, Amager 10, KKU

Hvis jeg kunne se dig, som du ser mig, var det igennem et beruset slør af de små blå og endnu 
småligere tanker.

32
No Title (“Helt tæt på”)
Fotografi
Signe Lindbo
Produktionsskolen KUBA, Fotoværksted

34
“Kærlighed”
Lejla Ovcina 
Efterslægten 
 
KÆRLIGHED? Billedet forestiller et falsk kærlighedsforhold mellem to unge mennesker. Og den naive søde pige der ville 
gøre ALT i verden for sin ”eneste ene”. Men han ser tværtimod på hende med overfladiske øjne og tomt som et objekt 
og tidsfordriv. Hvis man ligger mærke til det, kan man også se han er en slags badboy, og pigen er i hvert fald ikke hans 
prioritering. Han skjuler også ting for hende, såsom hvad han laver på sin mobil.

De her billeder er som jeg ser det, folk der har overrasket mig på min vej i livet og inspireret mig. Situationer der meget 
gerne skal undgåes og problematikker jeg mener er aktuelle for vores samfund i nutiden.

33
“Puppet Hands”
Tien Cam Ly
Enkeltperson

Værket blev inspireret af marionetter. Der var blevet lavet en sketch på et lille stykke papir og derefter tegnet igen på et 
90 x 126 stor papir, hvor der blev brugt blæk.

34
“Aftalen”
Lejla Ovcina 
Efterslægten
 
Dette billede skal forestille en ung flot fyr. Der har fra barnsben vokset op i et banderelateret miljø og normaliseret alt 
ved kriminalitet. Han er i en meget presset og håbløs situation på billedet og man ser ham fra tre forskellige 
perspektiver og på det sidste og nederste er det der hvor han bryder fuldkommen sammen. Han ser sandheden i 
øjnene og ved at han ikke kan komme levende fra det. 

De her billeder er som jeg ser det, folk der har overrasket mig på min vej i livet og inspireret mig. Situationer der meget 
gerne skal undgås og problematikker jeg mener er aktuelle for vores samfund i nutiden. 

35
“Eksamenshovede”
Blyant, akvarel og tusch på papir, 30x25 cm 
Olga Nørager-Nielsen
Gladsaxe Musik- og Billedskole
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37
“Robin”
Emma Bhiku Lørup
Kunstskolen, KKU

Dette er Robin. Robin er forvirret. Robin forstår det ikke helt. Robin forstår intet

38
“Det hele på et sølvfad”
Malet på glat pap med akrylmaling.
Andrea Lind Andersen
Enkeltperson

Værket skildrer den store forskel mellem i- og u-landene, og hvordan man af og til kan have det skidt, 
med at man får det hele serveret på et sølvfad, mens andre kæmper for at overleve.

39
“Menneskeligheden”
Hvid Posca tusch (0,7mm) på sort papir.
Noah Kosack
Enkeltperson

/Det koster flere milliarder
at komme ud i rummet.
Det kræver mange års arbejde
og er næsten umuligt.
Næsten ligeså umuligt som at krydse havet.
Eller vent.
Det har vi jo allerede gjort,
for sammen er vi menneskeligheden,
og sammen gør vi det umulige/

36
“Røntgensyn”
Flydende tusch
Victoria Ørsted Hougaard
Gladsaxe musik og billedskole

40
“Marsbeboer tager billede”
Farveblyant
Nicklas Bach Tofft 
Gladsaxe Musik og Billedskole 

Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at tegne noget vi bruger meget i den moderne verden - i det her tilfælde en iPad - 
og så lave sjov med det. 
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41
“Før og Efter”
Olie på lærred 
Liva Bjørk Asklund 
Kastanievej Efterskole 

Jeg har lavet en parafrase af et Zaria Formans billede Greenland #62. Zaria brugte soft pastel farver til at lave hendes, 
men jeg har brugt oliemaling for at kunne bruge min egen teknik. Jeg valgte Zaria Formans billede fordi hun prøver at 
skabe omtale om global opvarmning gennem hendes kunst og det interesserer jeg mig selv for. 

42
“Ett minne”
Akryl
Lea Hamborg Petersen 
Kastanievej Efterskole  

På min skole har vi, i faget billedkunst, arbejdet med emnet ”parafraser”. Til dette enme valgte jeg at male et motiv 
med solvognen i fokus, men i en stil inspireret af den svenske maler John Bauer og symbolismen. Den svenske maler, 
John Bauer, blev født i 1882 og døde i en drukneulykke i 1918 og arbejdede meget med akvareltegninger, inspireret af 
den svenske naturs mystik. Han lagde fokus på den skumle mystik og de rene kontraster, igennem hans mærkværdige 
række af utallige væsner. Han lavede de fineste detaljer på hans mennesker og hans skovbunde. Med menneskernes 
salige udseende, elvernes uskyld, troldenes misforståede og robuste tilstedeværelse og skovbundens uendelige lag af 
mos, tranebær, blåbær og små hvide blomster, præsterede han at vække min indre, romantiske Bauer. Den stemnings-
fulde magi i John Bauers værker og symbolismens romantiske og rene realisme, syntes jeg dækkede min opfattelse af 
klenodien ”solvognen”. Dens evige hemmelige oprindelse og dens eventyrlige, åndelige og guddommelige betydning, 
som optræder i den kolde, mørke og skumle verden, hvor alt det som truer ligger på lur. 

På værket ser du Solskiven, som trækkes af en stor brun hest, på solvognen, igennem en svensk og lurende underskov. 
Solvogen er standset, og omkring sig er der samlet mennesker, som har fundet sig til rette ved vognens side. Der er i 
højre side malet en syndende mand, og i venstre side, to bedende kvinder og én dvalende kvinde. I midten flyver et 
lille væsen, som tøvende prøver at røre den urørlige sol og har forladt sin post som kronet, for dette øjeblik. 

Maleriet er malet udelukkende i akryl, ved brug af alle størrelser pensler - fra helt store, til baggrunden, til de 
siletynde, til de små fehår. Jeg har valgt at holde farverne i brune og varme toner, da dette var de farver John Bauer 
arbejdede mest i. Det er også nemmere at lave en sammenhæng imellem guldsiden på solskriven, som hesten trækker 
i vognen, og træernes brune stammer og væsnernes guligehår og lyserøde hud, med de brune nuancer. Jeg begyndte 
på maleriet i august og er endnu ikke færdig. Jeg mangler at male selve vognen og nogle endelige detaljer.

Værket er ”Ett minne” og en hyldest til John Bauer, som endte uretfærdigt og tragisk, uden grund, men som heldigvis 
nåede at blive anerkendt. Han fortjente meget mere tid end han fik givet, men nu kan han genopleves i 2017/2018, 
igennem dette maleri - håber jeg. Han har betydet rigtig meget for min egen kunst og har været en kæmpe inspiration 
for mig, som både mindre og ældre. Han fortjener ett minne og meget mere end det. 

43
”Facaden” 
Olie på lærred
Lærke Esvold Pedersen 
Kastanievej Efterskole  

Parafrase af ”Pigen med perleøreringen”.

44
“Den perfekte verden” 
Akryl på lærred
Maria-May Backhause Brown
Kastanievej Efterskole  

På maleriet kan man se en planet der er blevet overbebygget med alt for firkantet og perfekte bygninger. 
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45
“Den drømmende”
Akryl på lærred
Maria-May backhause Brown 
Kastanievej Efterskole  

Maleriet er en parafrase af både maleriet ”The dream” som er malet af Henri Rousseau i 1910 og et billed af Karl 
Isakson kaldt ”standing model seen from the back”. 

47
“Væsener”
Farvekridt
Nora Bingen-Rasmussen
Kastanievej Efterskole

Mit værk er en triptykon. De tre værker er i A4 størrelse, tegnet med farvekridt på tykt karton. Jeg er stærkt inspireret 
af motiver og farver fra henholdsvis Francis Bacon og Michael Kvium. Jeg har tilføjet mine egne former og perspektiv og 
sat væsenerne ind i en ny sammenhæng.

48
“Värd”
Lea Hamborg Petersen 
Kastanievej Efterskole  

Jeg har malet to organismer, den ene en fruesko, den anden en sommerfugl. Jeg er særdeles bjergtaget af de gamle 
botaniske og biologiske illustrationer, som Flora Danica (etc.), som illustrerer en organisme i alle sine stadier og dens 
bestående dele. I min optik, er der intet mere smukt, veludført, velskabt, levende og livsbekræftende end en blomst og 
et dyr, som denne orkidé og denne sommerfugl. Vi, mennesker, befinder os i den samme verden som disse organismer, 
vi deler den verden sammen, begge parter må gå på kompromis - dog uden at kunne forstå hinanden. 

Ført frem i rampelyset, har jeg malet disse to væsner, begge i akvarel og sort tusch. Frueskoen er en sjælden orkidé, 
som i Danmark kun findes på halvøen Himmerland, i Nordjylland. Frueskoen minder mig om min barndom, da dens 
slægtning, Nornen, optræder i en af mine absolutte ynglings børnebøger - ”Trollebogen” af Rolf Lidberg. I bogen, står 
Nornen og putter sig, fin og yndig, i en mørk, mystisk, mosbelagt krog, i en stor svensk skov, fyldt med trolde - hvor jeg 
selv, ikke ville have noget imod at være. Sommerfuglen, ’Dronning Alexandra’s fuglevinge’, er verdens største sommer-
fugl, og kan findes på øen Papua New Guinea, som i mine øjne, er en af verdens smukkeste øer. Kvinde sommerfuglens 
”vingefang” kan nå op til 25 cm - sommerfuglen jeg har tegnet, er i størrelsforholdet 1:1. 
 
Jeg elsker at arbejde med akvarelfarver, da jeg finder det nemt at styre og nemt at få til at se blødt og lækkert ud. Dette 
”look” er meget passende til de to væsner, og jeg synes selv at de klare, bløde, blå, grønne og gulige farver passer godt 
som en kontrast til den sorte tusch. 

46
“Giovanna”
Akryl på lærred
Sofia Amelia Mele
Kastanievej Efterskole

Jeg har malet udfra et fotografi af min farmors søster på hendes bryllupsdag i 1970. 

49
“Ensomhed”
Sort/hvid fotografi
Nina Dylander
Kastanievej Efterskole 

En digital fotoserie bestående af 4 fotografier monteret i hver deres ramme. 
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52
Uden Titel
Stentøj og porcelæn
Silke nordentoft nielsen
Kastanievej Efterskole

Modelleret og glaseret

53
“Inuunerup Kiinaa” (Livets ansigt)
Pilunnguaq Karlsen Kristensen
Kastanievej Efterskole 

Modellering og glasering

54
Uden Titel
Stella Faurholm 
Kastanievej Efterskole, Keramiklinje 

Modellering og glasering 

50
“Waterway”
Fotografi
Caroline Ousager Kastanievej Efterskole   

Enkelt billede. Iscenesat fotografi 

55
”Buddha”
Luciana
Kastanievej Efterskole 

Modeliering og glasering

56
“Uden luft”
Silke
Kastanievej Efterskole

Modellering og glasering
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57
“Livet på vrangen”
Sort/hvid digital fotografi
Frida Jensen
Kastanievej Efterskole 

Mit værk består af 4 fotografier i hver sin ramme

58
“Confusion 3” 
Akryl på lærred
Weronika Laskowska 
Produktionsskolen på Høffdingsvej 

59
“Husky” 
Aryl på lærred
Malene Nielsen 
Produktionsskolen på Høffdingsvej 

Husky-hunde har en væsentlig plads i mit hjerte 

60
“Staden”
Blyant
Felicia Karlsson
Lindeborgsskolan

Verket är ett tvåpunktsperspektiv tecknat med blyerts på A3. Detta är min tolkning av vad en stad är och kan vara. 
Staden är ett verk som ska skildra hur tätorterna växer och växer. Jag har tagit staden som tema och abstraherat.

61
“Blickarna”
Bläck, blyerts och tusch på papper
Isak Folkesson
Lindeborgsskolan

Jag har valt att arbeta med civilkurage. När det händer hemska saker i samhället är det många som står passivt och 
tittar på. Min gestaltning är ur ett offerperspektiv, känslan av att många ögon är vända mot en men ingen sträcker ut en 
hjälpande hand.
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62
“Från mitt blödande hjärta”
Blyertsteckning
Molly Öjevall
Lindeborgsskolan

Beskrivelse af værket/Metode: Bilden är en blyertsteckning på A5. Jag har gestaltat känslan när det känns som att livet 
rasar ihop, när det skär i hjärtat.

63
“Liv”
Linoleumtryck 
Stefani Pavlovic 
Lindeborgsskolan

Jag har arbetat med livet som tema. Träd lever mycket längre än vi människor, vad har de sett under sitt liv och vad 
skulle de kunna berätta?

64
“Chester”
Tusch och akvarell på papper
Louis Diep och Eremia Demessie 
Lindeborgsskolan

Vi har arbetat med ett porträtt av en amerikansk musiker. Han var Ateist och gjorde många bra musikprojekt fram till 
sin död 2017. Han ligger oss varmt om hjärtat på grund av att vi delar vår världsåskådning, Han ser det som vi ser det.

65
“När man tiger”
kartong, akrylfärg och silkespapper
Emma Linbacker 
Lindeborgsskolan

Jag har arbetat utifrån självbild. När andra människor betraktar oss ser de inte vår bild av oss själva. De ser samma 
ansikte varje gång. Ens egen bild kan däremot skilja sig. Vår självbild kan vara som en mask över vår identitet. Masken 
tiger men på insidan kokar det.

67
“Rymden”
Blandteknik på papper
Mikaela Gustavsson
Lindeborgsskolan

Tjejen på bilden sitter och fantiserar. Hon kommer in i sin värld, fantasins värld. I Fantasin kan vad som helst hända, 
hela rymden och kosmos är hennes. Tjejen är jag.
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69
“Shadow mask”
Collage/decoupage
Deniz Cetin
Uddannelsescenter UiU

Collage/decoupage på maske med små billeder af hvad hovedet er fuld af.

70
“Min blomst”
Akryl på lærred
Seda Okten
Lavuk, fritids- og ungdomsklubben

71
“Slange”
akryl på lærred
Julie Agerskov
Lavuk, fritids- og ungdomsklubben

73
“Kærlighed”
Akryl på lærred
Rami Barakji
Lavuk, fritids- og ungdomsklubben

74
“Træerne i skoven”
Gipsgaze på flasker
Kunstholdet Lavuk
Lavuk, fritids- og ungdomsklubben

72
“Mand” 
Akryl på lærred
Dalal Hasan 
Lavuk, fritids- og ungdomsklubben 

68
“Lone Wolf”
påfugle-, fasan- og strudsefjer, kaninpels, perler, stof, tråd, papmache, skum, ler, maling
Lisa Emma Larsen 
Enkeltperson 

En ulvehøvding, det er ikke lige hver dag man ser sådan en. En ulv og en høvding. Det er to symboler på magt og frygt-
indgydende skønhed, der begge skaber en dyb fascination hos mange - inklusivt mig selv. Det hele er håndlavet af mig, 
både ulven og fjerprydelsen. Jeg studerede nogle ægte indianer fjerprydelser da jeg skulle lave hovedbeklædningen, 
men inddrog også nogle af mine egne kreative tvist. Til ulvehovedet tog jeg udgangspunkt I fotografier af hvide ulve og 
brugte selvfølgelig min fantasi.
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75
“DJ Sona”
Copic Ciao
Ronia Shafir Mortensen
Enkeltperson

76
“Jeg ser dig Donald!”
Akryl på lærred 
India Zachau Handwerk
Kreb’s skole

Portræt af Donald Trump

78
“Alting afhænger af øjnene der ser”
Blyant
H. C. Ørsted
Krebs’ Skole

Klassiske blyantportrætter med fokus på realistisk skildring af ansigtet med undtagelse af øjnene, som er tegnet ud fra 
manga-principper. 20 portrætter, tegnet af 20 klassekammerater, 20 forskellige syn på verden og livet.

79
“Frugthandel”
Anna I. Oyson
Kreativitet på 10. klasse, Amager 10

En af London’s små frugthandlere.

80
“Egern snackker”
Anna I. Oyson
Kreativitet på 10. klasse, Amager 10

77
“Ser du?”
Blyant
Knud Rasmussen
Krebs’ Skole

Klassiske blyantportrætter med fokus på realistisk skildring af ansigtet med undtagelse af øjnene, som er tegnet ud fra 
manga-principper. 20 portrætter, tegnet af 20 klassekammerater, 20 forskellige syn på verden og livet.
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81
“Den Flyvende”
August Frøberg
Kreativitet på 10. klasse, Amager 10

84
Uden Titel 
Akryl på lærred
Amaan Amjad 
Ungdomsskolen, København 

85
“Fremtiden - Aflyst”
Akryl og tusch på papir
Austeja Vasciulaite
Ungdomsskolen, København

86
“Forskellige følelser”
Blyant og oliekridt på papir
Alisha Kaabony, Emma Lørup og Liva Bendix
Ungdomsskolen, København

83
“Min ønskedrøm”
Akryl på papir
Maya Gram-Nielsen
Skolen for kunst, design og arkitektur i Skovhuset 

87
“Lys og Mørk”
Akryl på lærred
Alma Hjort-Lorenzen
Skovhusets Skole for Kunst, Design og Arkitektur i Skovhuset
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90
“Copenhagen by night”
Fotografi
Hicham Al Akel
Produktionsskolen KUBA

90
“The heaven can wait”
Akryl
Noor Holm Groes 
Kastanievej Efterskole

Mit maleri er er inspireret af ”stairway to heaven”, men selvfølgelig malet på min egen måde og 
fortolkning. Opgavens udgangspunkt var ”in a perfekt World”. Derfra kom jeg til at tænke på hvad der en gang, for 
nogle hundrede år siden (og stadigvæk for nogle), bliver betegnet som den ”perfekte” verden/sted, nemlig himlen (pa-
radis). Nogle folk gik nærmest og ventede hele deres liv, på at skulle komme hen til dette meget bredere og pragtfulde 
sted, som man kom til når man døde. Det var for nogle noget man stræbte efter. Derfor syntes jeg også at trappen 
beskriver hele denne stræben, efter at nå sit mål som er langt ude i horisonten vises ret godt. 

89
Ingen Titel
Fotografi
Rasmus Bjargum Jensen
Produktionsskolen KUBA

91
“Rens”
Akryl
Jeppe Kjærbye-Thygesen
Kastanievej Efterskole

Jeg har malet min kontaktgruppelærer Jens. På billedet ser han lidt bister ud men i virkeligheden er han 
ret nice.

93
“Forest” 
Akryl
Anna svane nielsen 
Byhøjskolens kunsthold  

Abstrakt maleri, malet med akrylmaling. inspirationen til maleriet har været den abstrakte 
malermetode, hvor motivet først træder frem til sidst. Hvad maleriet forstiller vil være op 
til øjnene der ser 

92
“The survivor”
Blyant på papir
Benedikte Færch
Enkeltperson 
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94
“Vi ser det!”
Akryl på træ
Thomas Arendt, 
Street Art holdet på Vesterbro Ny Skole

Kasseformet-installation og kollaborativt maleri på træ. Alle fire sider på kassen er 122x195cm. De er alle malet, både 
på ydersiden og indersiden. Kassen er stabil og kan stå selv. På den den ene side, er der en lem så man kan træde ind i 
kassen. Det giver en ny oplevelse med maleriet på indersiden. 

Å 2 
”Vejviser” 
Papircollage overført til træplade
Jonathan, Jens, Annabel, Anja, Sandra, Katrine, Laura
Lyngåskolen 

Som jeg ser det synes jeg, at vi skal gå den vej.

Å6 
”Min verden”
Akryl
Team 5 
Ellevangskolen

Å7 
”Halløjsa - her kommer vi- 1-2-3- Alle er velkomes klub”
Filtning 
Team 5 
Ellevangskolen 

95
“Hemmeligheder”
ArtClass-holdet
Ungecenter261o - Ungdomsskolen

Værket består af en samling på 50 små eksperimenterende (A6) bøger. Bøgerne er en kulmination af et længere for-
løb, hvor Art Class eleverne først har brugt genstande, de har samlet i naturen til at tegne med og lave anmærkninger 
med. Dernæst, har de arbejdet med gnidetryk udenfor og indenfor samt lavet aftryk med forskellige genstande. 

De har hver især kreeret en visuelt sammenhængende serie ud fra deres eksperimenter, dernæst udvalgt og opbrudt 
elementer fra serien og arbejdet videre med collageteknikker. Til sidst har de sammenkopieret udvalgte visuelle dele 
fra projektet og fra dette materiale lavet små A6 bøger. 

Projektet har handlet om, at kreativitet ingen facit har, at leg og afprøvning af teknikker er en vigtig del af den kunst-
neriske proces, at det er med til at få en til at tænke i nye retninger, frigjort fra hvad der er rigtigt og forkert. Resultatet 
bliver hermed overraskende og er med til at sætte nye ideer i gang hos eleverne. Bøgerne supplerer hinanden, og 
deres abstrakte og konkrete historier er med til at danne rammen om en samlet visuel fortælling.
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Å7 
”Halløjsa - her kommer vi- 1-2-3- Alle er velkomes klub”
Filtning 
Team 5 
Ellevangskolen 

Å 25 
”Storbyens Tags” 
Streetart. spray og akryl
Emilie, Ramina, Marie
Ellevangskolen 

Å 37 
”Brainy. Min hjerne styrer alt” 
Nikoline, Katrine 
Ellevangskolen, skulptur

Å 42 
”Mobning” 
Ostevoks
Sara, Thea 
Ellevangskolen, skulptur

Å7 
”Halløjsa - her kommer vi- 1-2-3- Alle er velkomes klub”
Filtning 
Team 5 
Ellevangskolen 

Å 47 
”Lampefeber” 
Collage
Agnes, Mathilde 
Ellevangskolen 
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Å 54 
”Monstre - forstyrrer den landlige idyl” 
Rebecca , Freja 
Ellevangskolen 

Parafrase

Å 57 
”Liver er FEDT” 
Collage
Selma 
Ellevangskolen 

Å 60
”Darwin - livets oprindelse” 
Akryl på lærred med tryk
Alexander, Sadaf, Ida, Viktor 
Ellevangskolen 

Å 51 
”Bell - Fantasi og virkelighed” 
Akryl
Lea, Signe 
Ellevangskolen 

Parafrase

Å 62 
”Adidas Sko er bare seje” 
Akryl
Agner, Rani 
Ellevangskolen 

Å 66 
”Kaos” 
Akryl på lærred indrammet i en genbrugsramme
Lærke Elsine Frandsen Hårup
Ungdomsskolen, Århus 

Ideen er under hele processen i mit hoved og udvikler og forandrer sig under vejs. Bla. via den positive kritik vi giver 
hinanden på holdet.
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Å 90 
”Det sikre sted i den usikre verden” 
Teo, Viggo, Malthe, Piming 
Rosenvangskolen 

Arkitektur i grønne plader

Å 96 
”Yellow line” 
farvelægning af egne foto
Kristian 
Rosenvangskolen 

Å 103 
”Gemt væk” 
Foto af eget producerede miljø
Jacob, Nicodem, Victor, Magnus 
Rosenvangskolen 

Å 105 
”Ser vi hvad vi smider ud?” 
Mathilde, Eva, Rosa, Julie, Dicte, Kamille 
Rosenvangskolen 

Trækasse med skrald og jordkloden ovenpå.

Å 109 
”Man er som man er”
Lea, Ida Marie, Gisemsu, Michele 
Rosenvangskolen 

Papmache kvinde i stofbadeforhæng.
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Å 138 
”Livstrappe” 
silk clay, maling, skotøjsæsker, filt og pap.
Nicoline, Viola, Anna og Katrine 
Stautrup fritidsklub 

Vi har lavet et livsforløb og sat vores tanker på.

Å 142 
”En smuk aften” 
Akvarel og akryl
Jasmin 
Ravnefjord Ungdomsskolen Syd 

Å 143 
”Hopeless, Broken and Lost” 
Elyanora-Sofie Bulgaryan Rahim 
Beder Skole 

Billedet er produktet til projektopgaven på 9.årgang med overtemaet: ”Grænser” Billedet er inspireret af kunsteren 
Frida Kahlo

Å 144 
”Digitale fodspor” 
Lau Frank Vestergaard 
Frederiksbjerg Skole 

Jeg har tegnet denne plakat-tegning, digitalt i Photoshop.

Å 122 
”Pigen i spejlet” 
Nikoline Sejr og Victoria Damgaard Sloth 
Skåde Fritidsklub 

Vi har limet ting på et malet lærred. Vi har flettet garn til en fletning og limet et spejl på for at få spej-
leffekt og 3D. Kameraerne er lavet af Silk Clay. Meningen med vores billede er, at man er god nok som 
man er! Uanset hvad!
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Å 146 
”Øjne som ser alle farver i verden” 
Genbrugsbriller, papkasse, posca tusch
Jacob Bain og Hussein Chahrour 
Klubben Læssøesgade

Å 147 
”Hvilke briller vil du se verden med?” 
Genbrugsbriller, fotokopier af øjne, træplade bemalet med akrylmaling, posca tusch
Anicia Sambia og Shaida Khosravi 
Klubben Læssøesgade 

Å 154 
”Skolegården” 
Lærred, akryl og karton
Elisabeth Jehøj 5.c & Line Arildskov 5.c 
Klubben Tranbjerg 

Vi elsker vores venner, og dem ser vi hver dag i skolegården (repræsenteret ved øjnene). 

Å 156 
”Mit fotogene jeg” 
Lærred, kunstige negle og fimoler
Sandie Hansen, 6.d & Simone Tolshøj, 6.c 
Klubben Tranbjerg 

Mange piger går meget op i sig selv, deres makeup, de er afhængige af at vise sig selv igen og igen, for 
at blive beskæftiget på nettet. 

Å 165 
”Krig set i Guds øjne” 
Træværk, spray, akrylmaling, ler samt dukke
Jonas Kornbeck Askholm og Johan Theil 
KlubK 

Å 157 
”Gule %” 
Posca tusch, lærred, akryl og flamingokugler
Lea H. Hummel, 5.b & Mia S. Holst, 5.a 
Klubben Tranbjerg 

Når vi har 100% strøm på mobilen, så er det bare Jubii, når der er 0% strøm, så er et rigtig øv. Emoji’s 
viser hvilket humør, det udløser hos os. 
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Å 168 
”Afrodite” 
En lampe, pap, spraymaling, vandfarver, en ramme, blyant, pensel
Louisa Hjortholm 
KlubK 

Å 173 
”Krig og kærlighed” 
Barbiedukker, ponyer, limpistol, akvarelmaling, mudder, ståltråd, hår, træpuder, maleri, 
posca tusch, blomsterkrans.
Freja Ulsæe Kær 
KlubK 

Å 175 
”Rotte - som jeg ser det” 
Blyant og akvarelmaling
Lucca Gripping 
KlubK 

Å 183 
”Døden på visit” 
Rødler
Mikkel 
Lyseng Fritidsklub 

Jeg har lavet en mand, som ligger i en kiste. Over ham hænger døden og kigger. Jeg har lavet min figur i 
rødler, som er blevet brændt og så har jeg kommet glasur på.

Å 190 
”Den anden side af spejlet” 
ståltråd, ler, elastikker
Liva 
Lyseng Fritidsklub 

Jeg har bygget figurerne ved at lave et skelet af ståltråd, og bagefter kommet ler om den. Til sidst har 
jeg puttet elastikker på rundt om og skrevet på rammen.

Å 181 
”Pigen med hijab”
Akrylmaling på stoflærred.
Lamia Nur Aydemir 
KlubK 
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Å 191 
”Gennem glasset” 
ståltråd, ler, akryl, akvarel
Aki, Anna, Tilde 
Lyseng Fritidsklub 

Brillestellene er lavet af ståltråd og ler. Bagefter er de blevet malet. Vi har malet med akvarel maling på 
brilleglas og det store maleri.

Å 195 
”En verden vi ikke vil se” 
Akrylmaling på lærred
Ane Frederiksen Hald 
Malling Fritidsklub 

Å 225 
”Panoptikon” 
Akryl på karton
Pernille Lam, Vibe Schou Møller, Valdemar Pagter, Catinka Bojsen, Astrid Vibe Bach Larsen, Mathilde 
Graae Winnerskjold, Lisa Mathilde Dalgas, Signe Damgaard Buus, Eva Hyllested, Nadia Ziad Nasser, 
Cassandra Felicia Rasmussen, Louise Astrid Sutherland, Sille 
Gammelgaardsskolen 

Å 227 
”Kærlighedens lys til indre verdner”
Marie Lindhardt 
Klub2teket Skrot kunst

Å 240 
”Deligt Aarhus” 
Træ, maling, pap, tegning, garn
Liva 
Musvågevej 

Hvordan Aarhus vil ser ud hvis det var lavet af pom pom..

Å 221 
”Alt kan købes” 
Trine Vester Jakobsen 
Skåde Skole 

Man kan købe alting. Ideen startede da jeg undrede mig over hvorfor der er så meget korruption i verden. Det gik op 
for mig hvor grådige nogle mennesker kan være og hvor nemt det er at købe sig til alt.

Å 241 
”Som jeg ser mig selv” 
Linoleumssnit
Katrine Yde Knudsen 
Syddjurs 
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Å 242 
”Dans” 
Clara Thomsen
Mørke Skole

Som jeg ser det er dans en af de bedste måder at udtrykke sig på. Lige meget om det drejer sig om hofbal, folkedans 
eller sportsdans så bliver man glad af det. Selv forberedelserne, at ordne tøj, hår og makeup bliver man glad af .

Å 243 
”Virgin Ugne” 
Ecoline på papir
Aleksandra Korkute 
Grenaa Gymnasium 

Å245 (2/4) 
”Memories” 
Kamille Beck 
Syddjurs

Jeg ser tid, tal og bogstaver i et tredimentionelt rum. ”Spathial Synthesa” kaldes det. Det gør det nemt at holde styr på 
hvad jeg skal og hvornår, da hver begivenhed har sin egen farve og plads. Jeg har illustreret 4 tidspunkter, som titlerne 
af kunstværkerne uddyber. Hvis man ser hvad jeg ser, ville man på mine tegninger kunne udpege hvor ”fredag kl 07.00” 
er . Ser man ikke som mig, får man måske en helt anden oplevelse..

Å245 (4/4) 
”Memories” 
Kamille Beck 
Syddjurs 

Jeg ser tid, tal og bogstaver i et tredimentionelt rum. ”Spathial Synthesa” kaldes det. Det gør det nemt at holde styr på 
hvad jeg skal og hvornår, da hver begivenhed har sige engen farve og plads. Jeg har illustreret 4 tidspunkter, som tilerne 
af kunstværkerne uddyber. Hvis man ser hvad jeg ser, ville man på mine tegninger kunne udpege hvor ”fredag kl 07.00” 
er . Ser man ikke som mig, får man måske en helt anden oplevelse..

Å 247 
”Mand eller kvinde ???” 
Johanne Marie R. Sørensen 
Syddjurs Art factor kulturskolen 

Å 248 
”Ingen er ens” 
Sarah Barslev Madsen 
Syddjurs 

Dybt tryk
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Å 249 
”Resurrection” 
Akryl på lærred
Louie Hastrup 
Molsskolen

Å 250 
”The street´s upside down” 
Nicolas Hobmaier 
Visual art , Grenaa Gymnasium

Å 251 
”As above - so below” 
Akryl
Sofie Buhl Deichgræber 
Rønde Gymnasium

Å 252 
”The heart cant be tamed”
Dot art med hvid gel pen
Lucia L Christensen 
Syddjurs 

Å 253 
”Distorted and deformed family” 
Lucija Ostan Vejrup 
Visual art , Grenaa Gymnasium
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Å 259 
”Dias” 
Tusch på folie
Kamille Beck 
Syddjurs 

Å 255 
”Untitled” 
Oliepastel
Lærke Krejbjerg Møller 
Syddjurs

Å 261 
”Spotted Deer” 
Dot art
Sally Nguyen 
Syddjurs 

Å 263 
”Papirklip” 
Papirklip
Kunstholdet 1 + 2 
Syddjurs

Å 267 
”Når livet er uretfædigt” 
Gips og træ
Emma A.C. og Nikoline Kolt 
Fritidsklub 

Å 264 
”Tænk dig om” 
Pulp Akryl
David B Rasmussen 
Syddjurs 
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Å271 
”The Rhino and the Oxpecker” 
Anton Meineche Falk 
Enkeltperson

O 5 
”It does not do to dwell on dreams and forgot to live”
Maiken Koch Hansen
Artlab Laden, UngOdense

O 8 
”Irony ”
Kathrine Prægel Pedersen
Artlab Østre, UngOdense

O 13 
”In the sparkling horizon”
Cecilie Tjørnelund Heide
Artlab Laden, UngOdense

O 14 
”Smile… Also with braces”
Bano Baktiar Saber
Artlab Laden, UngOdense

O 17 
”I’m not fine, fine?”
Fatama Al- Zahraa
Artlab Laden, UngOdense

O 11 
”Shawn Mendez”
Frederikke Wozny
Næsby Skole, Artlab Laden, UngOdense
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O 20 
”The Half”
Djamila Al-Miyaahi
Odense Tekniske Gymnasium - Artlab Laden, UngOdense

O 23 
”Not Now”
Sarah Kroer
Artlab Østre, UngOdense

O 24 
”Yuri on ice”
Nolven Hissi
Artlab Laden, UngOdense

O 28 
”Alt i mig”
Sabrin Mohamed
Artlab Laden, UngOdense

O 21 
”Go Away”
Sarah Kroer
Artlab Østre, UngOdense

O 29 
”Brian”
Freja Jacobsen
Artlab Østre, UngOdense
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O 33 
”Langt Ned”
Ditte Østerby Rønn Hansen
Kroggårsskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 34 
”Se en kat”
Signe Hesselhøj Garde
Kroggårdsskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 35 
”Holden”
Marcus Olsen
Artlab Laden, UngOdense

O 37 
”Mit Syn”
Sabrin Mohamed
Artlab Laden, UngOdense

O 38 
”The Pink Love”
Ezgi Esma Saföz
Artlab Laden, UngOdense
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O 47 
”Jeppe”
David Jacobsen
Artlab Laden, UngOdense

O 41 
”Butterfly my love”
Bella Korsholm
Artlab Laden, UngOdense

O 51 
”Mini Filter”
Freja Jakobsen
Østre Artlab, UngOdense

O 53 
”She Blooms”
Freja Vandal
Mixed Media, UngOdense

O 57 
”Tigerstriber”
Mathilde Duch Jensen
Østre Artlab, UngOdense

O 58 
”Little boat”
Freja Jakobsen
Østre Artlab, UngOdense
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O 76 
”The haunted House”
Leonora Agnete Hebsgaard Bjørling
Søhusskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 79 
”Seaching for a peaceful soul”
Djamila Al-Miyaahi
Odense Tekniske Gymnasium – Artlab Laden, UngOdense

O 85 
”Dit Svin”
Elise Riedl
Artlab Østre, UngOdense

O 87 
”Closed”
Victoria Højbjerg
Artlab Laden, UngOdense

O 96 
”Bolchepigen”
Dilara Nar Mola
Artlab, UngOdense

O 95 
”Mand – Grå”
Macus Olsen
Artlab Laden, UngOdense
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O 98 
”I´m not perfect”
Bano Baktiar Saber
Risingskolen / Artlab, UngOdense

O 101 
”Forskellige Historier”
Ditte Østerby Rønn Hansen
Kroggårdsskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 103 
”Gemt mellem linjerne”
Ezgi Esma Saföz
Artlab, UngOdense 

O 108 
”Try again”
Fatama Al-Zahraa
Artlab, UngOdense 

O 104 
”Outer Meaning”
Frida Sigersted
Risingskolen / Artlab, UngOdense
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O 133 
”Our fucking world”
Anna Sofie Krogh
Seden Skolen / Artlab, UngOdense

O 135 
”Friends don´t lie”
Astrid Lundbech
Seden Skolen / Artlab, UngOdense

O 131 
”Rejsen til drømmen”
Tone Hylleberg
Risingsskolen / Artlab, UngOdense

O 139 
”Lonely Hero”
Ask Hylleberg
Østre Artlab, UngOdense

O 142 
”Orange Glow”
Johan Nielsen
Østre Artlab

O 137 
”Det bånd der ikke kan brydes”
AnnaSofie Krogh
Seden Skolen / Artlab, UngOdense
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O 146 
”Grissbasse”
Alberte Hansen
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 152 
”Ballon Dame”
Andrea Rasmussen
Artlab Østre, UngOdense

O 156 
”I can see the sun”
Fatima Hussein
Artlab Laden, UngOdense

O 171 
”Bear Hug”
Mathilde Sundgård Anker
Søhusskolen, Artlab, UngOdense

O 172 
”Mirror Image”
Sophia Nørgaard
Kroggårdsskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 178 
”Shawn Mendes”
Mia Løvring Jensen
Agedrup Skole, Artlab, UngOdense
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O 183 
”Fruen med sløret”
Dilara Nur Mola
Seden skole, Artlab Laden, UngOdense

O 179 
”Ghost World”
Celine Gørting Jensen
Seden Skolen, Artlab, UngOdense

O 181 
”Moi”
Cirkeline Frandsen
Sedenskole, Artlab Laden, UngOdense

O 180 
”Life is a dream”
Astrid Lundbech
Sedenskole, Artlab Laden, UngOdense

O 185 
”Lev dit liv i to farver”
Ezgi Esma Saföz
Artlab Laden, UngOdense

O 186 
”Why, why not”
Fatama Al-Zahraa
Artlab Laden, UngOdense
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O 192 
”Shadow”
Freya Smith Bøwig
Søhusskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 193 
”Too many walls”
Sarah Kroer
Artlab Laden, UngOdense

O 188 
”Beauty beyond borders”
Nasra Hussein
Artlab Laden, UngOdense

O 196 
”Golf Wanger”
Marie Poulsen
Næsby Skole, Artlab Østre, UngOdense

O 204 
”Venenum Caligo”
Signe Riis
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense
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O 209 
”Wild”
Josefine Sørensen
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 210 
”Blood moon”
Mathilde Sundgård Anker
Søhusskolen / Artlab, UngOdense

O 220 
”Huset af hygge”
Josefine Sørensen
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 208 
”Lines”
Signe Riis
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 226 
”Powerful Women. Power words”
Rabab Knudoir
H.C. Andersenskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 231 
”Show Horse”
Mathilde Sundgård Anker
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense
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O 247 
”Hopefully I fit”
Maja Vedel
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 249 
”Alene med tvivlen”
Hannah Solgaard Levinsen
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 254 
”I don’t believe in giving up on things”
Maiken Koch Hansen
Artlab Laden, UngOdense

O 235 
”Go talk”
Sophia Nørgaard
Kroggårdsskolen / Artlab Østre, UngOdense

O 256 
”Bone chilling”
Lasse Devine
Sedens Skole, Artlab Laden, UngOdense

O 255 
”I’m not a psychopath, I’m a higly functioning socipath”
Maiken Koch Hansen
Artlab Laden, UngOdense

O 266 
”Don’t judge a book by it’s cover”
Kathrine Prægel Pedersen
Artlab Østre, UngOdense

O 268 
”Snerpet Sneppe”
Kathrine Prægel Pedersen
Artlab Østre, UngOdense
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O 269 
”C-Cup”
Kathrine Prægel Pedersen
Artlab Østre, UngOdense

O 272 
”Den Udstødte”
Leonora Bjørling & Mathilde Jensen
Søhusskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 283 
”Diversity as Unity”
Maja Vedel og Sophia Nørgaard
Kroggårdskolen, Artlab Østre, UngOdense

O 277
”Langt oppe i potteplanten”
Tone Hylleberg
Artlab Østre, UngOdense

O 285
”Det Magiske TV”
Bano, Dilara, Mia og Sabrin
Artlab Laden, UngOdense

O 292 
”City life”
Ida J.R Petersen
H.C. Andersenskolen / Arttlab Østre, UngOdense
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O 305 
”Fattigdom”
Emil Funch
Alléskolen, UngOdense

O 304 
”Op eller ned?”
Alexander Rasmussen
Alléskolen, UngOdense

O 307 
Uden Titel
Maja Caroline Huzell
AtelieKant, UngOdense

O 309 
Uden Titel
Hiro Goushvareh
AtelieKant, UngOdense

O 310 
Uden Titel
Laura Frederikke Huzell
AtelieKant, UngOdense

O 351 
”New Ranks”
Philip Svensson
Østre Artlab, UngOdense
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O 357 
”Kender du det at stå i vejen for sig selv”
Astrid Lundbech
Seden Skole/Artlab Laden, UngOdense

O 359 
”Gluttony”
Bastian Boje
Artlab Laden, UngOdense

O 362 
”Observer”
Djamila Al-Miyaahi
Odense Teknisk Gymnasium - Artlab Laden, UngOdense

O 364 
”Mit hemmelige liv”
Tone Hylleberg
Artlab, UngOdense

O 407 
”Forest”
Laura Huzell
UngOdense

O 401 
”Morten Korch Idyl”
Julie Haurholm Langhorn
UngOdense
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O 414 
”Tegnet Musik”
Silje Kortegaard Becher
UngOdense

O 416 
”At male stjerner”
Silje Kortegaard Becher
UngOdense

O 417 
”My dearest”
Sara Brink Haahr
Tornbjerg Gymnasium

O 422 
”Crack”
Alberte Bagge
Svendborg Ungdomsskole

O 420 
”Later, down the road”
Elias Kaplan, Andreas Oetzel
Fotovalghold, UngOdense

O 424 
”Glad mand i fængsel”
Patrick Møller
Hinderuplundskolen, UngOdense

O 425 
”Livets Kontraster”
Jonas Brolykke
Hinderuplundskolen, UngOdense
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O 426 
”Den hemmelige årstid”
Natasia Nielsen
Hinderuplundskolen, UngOdense

O 432 
”Mr. Planke”
Mads Larsen
Hinderuplundskolen, UngOdense

O 437
”Bare en kvinde”
Signe Sofie Brøndsholm Hansen
Svendborg Ungdomsskole

O 430 
”Den mærklige mad tur”
Natasia Nielsen
Hinderuplundskolen, UngOdense

O 444
Piece of Cake
Huda Moussa
H.C.A. Skolen/ Artlab Østre, UngOdense

O 445
Og Bierne Kom
Maike Klynge Gabriel
Næsby Skole/Artlab Østre, UngOdense


