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Tema  Regnskogfondet 
 
Trykkmetode  Serigrafi (silketrykk). 
 
Materiale   Hvit papir / kartong.  
 
Format   A2, 42x59,4cm 
 
Trykkfarger   3 farger. 
 
Fargeangivelse  Pantone PMS solid coated 
 
Grafisk utforming Skal fremheve serigrafiens unike egenskaper og 

muligheter. 
 
Digitalt grunnlag  Vektorisert filformat i PDF 

Sendes til bjorn@seriprint.no  
medfølgende motivets tittel, navn på skole, elevens navn, 
samt en beskrivelse av hva som er bakgrunnen for 
motivvalget. 

 
Innlevering Arbeidene må være Fespa Norway i hende senest innen  
 5. mars 2021. 
 
Premiering  Det forutsettes at en rekke elever deltar på hver skole. 

Juryen utpeker en vinner, 2. og 3.plass. Vinneren får 
anledning til å trykke sitt vinnerutkast i 20 eksemplarer i 
serigrafi ved det nærmeste trykkeriet som er medlem av 
Fespa Norway. Dersom det er praktisk mulig, bør samtlige 
deltakere være tilstede på trykkeriet sammen med 
vinneren, for å få et innblikk i trykkemetoden.  

 
Premier                            1.  plass får en pengepremie på kr 6 000,-  pluss trykket sitt 

motiv i 20 x. 
2. og 3. plass får juryens uttalelse. 
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Juryen   Juryen består av følgende personer: 

• Trond Nordahl, Medicineheads, illustratør og 
designer. 

• Jørn Jøntvedt, Talking Piece, grafisk designer. 

• Bjørn Johannessen, Fespa Norway, juryleder. 
 
Vurdering    Vurdering av arbeidene vil bli gjort ut fra følgende kriterier:  

• Idé. 

• Form. 

• Fargekombinasjon. 

• Egnethet for serigrafi. 
 
Alle de fire kriteriene vil få lik vekt i vurderingen. Summen av kriteriene vil bli 
utslagsgivende for resultatet.  
 
 
Theo Sikkes, 1. Lector, Associate professor, Graphic designer AMG, University 
College Southeast-Norway uttaler om Serigrafibølgen: 
 
Serigrafibølgen er en konkurranse som studentene ved HSØ har deltatt i  8 år, med 
gode resultater. Flere ganger har våre studenter tatt hjem hovedpremie. 
Serigrafibølgen er en meget ettertraktet konkurranse blant studentene, i gjennomsnitt 
sendes det inn mellom 35 og 50 løsninger. Populariteten skyldes ikke bare fordi 
prisen er kjekk å få med seg, men også fordi den faglig har spennende utfordringer. 
 
Det er flere grunner hvorfor konkurransen har en slik høy oppslutning, og blitt så 
populær hos oss. 
For det første er temaene tidsaktuelle, og det engasjerer. En annen grunn er at jeg 
har valgt å legge inn konkurransen som en obligatorisk del av studie og 
undervisningsplan i emnet Designstudio. Designstudio er et praktisk emne hvor jeg 
blant annet legger vekt på idè, konsept, dramaturgi, programvare og trykktekniske 
utfordringer. I tillegg til at temaene engasjerer, utformer jeg oppgaven slik at 
studentene kan tolke oppgaven veldig fritt, noe konkurransen åpner for. 
 
Serigrafi er in, det er en viktig produksjonsform med spennende løsninger jeg mener 
det er viktig å kjenne til for fremtidige studenter. Å kombinere det faglige med en 
konkurranse, slik jeg har valgt, har vist seg å være en suksess.   
 
I tillegg til at oppgaven er obligatorisk i mitt emne, er det åpent for andre studenter på 
studiet til å delta. Slik oppstår det også en sunn konkurranse internt, på tvers av kull. 
 
 
Nærmere informasjon og spørsmål rettes til Fespa Norway: 
Bjørn Johannessen 
bjorn@seriprint.no  
+47 906 84 570 
 
Fespa Norway hjemmeside: 
www.fespa.no 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fespa Norway Association 
 
Bjørn Johannessen 
Leder 
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