Vær med til at sætte fokus på magasinernes design.
Find dine bedste værker fremstillet i 2016
og indsend dem til bedømmelse.
MDID (foreningen Magasindesignere i Danmark)
udskriver hvert år konkurrencen om det bedste magasindesign,
fremstillet i Danmark og Norge.
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ODET ER NU
DU SKAL INDSENDE DINE VÆRKER TIL BEDØMMELSE

Reglerne

Projektgruppen består af:
Birgit Buhr,
Datagraf

Esben Niklasson,
Journalisten

Kirsten Skotte,
Egmont

Niels Bøje Ziegler,

Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole

Simon Weisdorf,
Bonnier

Mia Zoëga,
Aller

Hvad koster det
at deltage
Også i år vil det være gratis at indsende
værker til bedømmelse

Deadline
for indsendelse
af værker
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O KONKURRENCEN

For at inspirere,
fremme, anerkende og
hylde dem der arbejder
med design af
magasiner, ugeblade og
fag-/specialmagasiner,
udskriver MDID,
foreningen af
Magasindesignere i
Danmark, magasindesign konkurrence
MDID No 07.

Alt materialet der indsendes skal være
produceret i 2016. Magasiner og værker
der er publiceret i 2016, men på forsiden
dateres 2017 vil ikke blive bedømt.

Magasiner: Til denne kategori hører alle
magasiner der sælges i løssalg og/eller
abonnement.
Ugeblade:Til denne kategori hører alle
ugeblade der sælges i løssalg og/eller
abonnement.
Fag-/Specialmagasiner:Til denne kategori
hører alle fag-/specialmagasiner der
udleveres gratis og/eller leveres gratis til
medlemmer af foreninger.

Hvem kan indsende
værker samt antallet af
værker hvert magasin
kan indsende

Redaktører/kreative chefer/art directors
og designere fra danske og norske magasiner kan indsende værker til bedømmelse. Men hvert magasin kan maksimalt
indsende 2 værker – i hver kategori – til bedømmelse.

Juryen

De indsendte værker vil blive bedømt af en
jury sammensat af projektgruppen, udvalgt blandt art directors, designere og redaktører fra magasinbranchen i Danmark.
Juryen vil blive offentliggjort så hurtigt
som muligt efter slutdatoen for indsendelse af værkerne.

Alle værker, der skal deltage i konkurrencen, skal indsendes til/afleveres hos
Datagraf
att Birgit Buhr
Havneholmen 33
1561 København V
(mærk venligst kuverten eller pakken
MDID NO 07)
senest tirsdag 28. februar 2017
kl 12.00.
Værker der er afleveret/indleveret
senere vil ikke komme i betragtning.

Bedømmelse

Bedømmelsen af de indsendte værker
vil blive foretaget af den jury som projektgruppen har sammensat.
Inden der kan foretages en nominering i en kategori, skal der være mindst
fem værker til bedømmelse i kategorien.
Er der færre end fem værker indsendt
i kategorien, forbeholder projektgruppen sig retten til at afgøre, at der ikke
vil blive foretaget en nominering i kategorien, eller at omplacere værkerne til
andre kategorier.

Nominerede/
vindere

Hvis dit værk bliver nomineret, vil du få
tilsendt en mail med oplysning om
hvordan du skal aflevere en PDF-fil af
det nominerede værk samt indsende
oplysningerne om hvem der har været
med til at fremstille det.
Værkerne vil blive præsenteret på
MDIDs hjemmeside og vinderne afsløres ved MDID Galla, der afholdes i slutningen af maj/starten af juni måned i
København. Alle vinderne vil herefter
blive præsenteret på MDIDs hjemmeside: www.mdid.dk

Magasin
Alle magasiner der sælges i
løssalg og/eller abonnement

Alle fag-/specialmagasiner der
udleveres gratis og/eller leveres
gratis til medlemmer af
foreninger
23: Årets fag-/specialmagasin
(der skal indsendes 3
forskellige numre fra året af
fag-/specialmagasinet, som
vil blive bedømt samlet)
24: Årets forside
25: Faste sider (småstofsider
som Indhold, Nyheder, Bøger
o.l.) · Enkeltside(r)/ Opslag
26: Artikel: Interview · Hele
artiklen
27: Artikel: Reportage · Hele
artiklen
28: Artikel: Bolig · Hele artiklen
29: Artikel: Rejser · Hele artiklen
30: Artikel: Mad · Hele artiklen
31: Artikel: Mode · Hele artiklen

Fælleskategori:
Magasin/Ugeblad/
Fag- og
Specialmagasin
32: Guide: Bolig, Mad, Mode,
Skønhed, Rejser, »Gør-detselv« (omhandler fx hvordan
man skal indrette sin bolig,
om alle de ting der kan laves i
forbindelse med julen,
hvordan man bygger en
carport eller hvordan man
planlægge sin løbetræning
etc.) · Hel artikel
33: Redesign: Hele magasinet ·
Udgave lige før redesign +
udgave efter redesign skal
indsendes
34: Artikel: Gør-det-selv (DIY) ·
Hele artiklen
35: Artikel: Dyr (artikler der
handler om dyr: fx hunde,
heste, får, marsvin etc) ·
Enkeltside/Startopslag
36: Artikel: Royal (artikler der
beskæftiger sig med de
kongelige) · Enkeltside/
Startopslag
37: Artikel: Tema-sider der som
minimum har et omfang på 6
sider
38: Artikel: Sådan har du aldrig
set det før (En kategori for
det uventede design,
eksperimenterende design,
eller du har arbejdet med en
udformning du aldrig har
prøvet før) · Enkeltside(r)/
Opslag
39: Illustration (tegning) ·
Enkeltside(r)/Opslag
40: Fotoillustration (collage) ·
Enkeltside(r)/Opslag
41: Infografik·
Enkeltside(r)/Opslag
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1: Årets magasin · Der skal
indsendes 3 forskellige numre
fra året af magasinet, som vil
blive bedømt samlet
2: Årets forside
3: Faste sider (inspirationssider
som fx Indhold, Nyheder,
Trends o.l.) · Enkeltside(r)/
Opslag
4: Artikel: Interview · Hele
artiklen
5: Artikel: Reportage · Hele
artiklen
6: Artikel: Bolig · Hele artiklen
7: Artikel: Rejser · Hele artiklen
8: Artikel: Mad · Hele artiklen
9: Artikel: Mode · Hele artiklen
10: Artikel: Skønhed · Hele
artiklen
11: Artikel: Sundhed/Fitness/
Træning · Hele artiklen

Fag- og
Specialmagasin

MDID
O

OKATEGORIER

Der kan indsendes værker til bedømmelse i følgende kategorier:

Ugeblad

Alle ugeblade der sælges i løssalg
og/ellerabonnement.

12: Årets ugeblad · Der skal
indsendes 3 forskellige numre
fra året af ugebladet, som vil
blive bedømt samlet
13: Årets forside
14: Årets faste sider
(inspirationssider som fx
Indhold, Nyheder, Trends o.l.) ·
Enkeltside(r)/Opslag
15: Artikel: Interview · Hele
artiklen
16: Artikel:Reportage · Hele
artiklen
17: Artikel: Bolig · Hele artiklen
18: Artikel: Rejser · Hele artiklen
19: Artikel: Mad · Hele artiklen
20: Artikel: Mode · Hele artiklen
21: Artikel: Skønhed · Hele
artiklen
22: Artikel: Sundhed/Fitness/
Træning · Hele artiklen

Nr:

Ugebladets, Magasinets, Fagbladet/Specialmagasinets navn:

Forlagets navn:

Udgivelses dato (fra magasinets forside):
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Antal sider der indsendes til bedømmelse:

MDID
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(skal tapes bag på hvert værk der skal bedømmes)

OTILMELDINGSBLANKET

Kategori værket skal bedømmes i (se nummeret på siden med kategorierne)

Vigtigt: Kontaktinfo – bruges hvis værket nomineres. Du vil blive kontaktet
når du skal indsende en PDF samt en kreditliste til brug for websitet:
Navn:

E-mail adresse:

Værker til bedømmelse
skal indsendes senest
28. februar 2017, kl 12
til:
Datagraf
att: Birgit Buhr
Havneholmen 33
1561 København V
(mærk venligst kuvert
eller pakke MDID NO 07)

✁

DE INDSENDTE VÆRKER
Alle værkerne skal være trykt materiale der skæres pænt ud af magasinet
og indsendes som

Spørgsmål
vedr. konkurrencen
kan sendes til
Niels Bøje Ziegler
mail@mdid.dk

Enkeltside:

Hæfteklamme
(det skal være en
hæfteklamme)

Hæfteklamme
(det skal være en
hæfteklamme)

eller opslag:

De to sider i opslaget
holdes sammen med
tape på bagsiden

En artikel over flere opslag indsendes som opslag:
De to sider i opslaget holdes
sammen med tape på bagsiden
og opslagene holdes sammen
af en hæfteklamme i øverste
venstre hjørne

Enkeltsider holdes sammen af en hæfteklamme i øverste
venstre hjørne

Den udfyldte tilmeldingsblanket
tapes på bagsiden af hvert værk.
Husk at indsætte nummeret
på kategorien værket skal
bedømmes i.

Bemærk: Print af magasin siderne godtages ikke og vil ikke blive bedømt.
Bemærk også: Opslagene må ikke klæbes op på pap eller lignende.
På bagsiden (den sidste side) af hvert indsendt værk skal denne udfyldte
tilmeldings-blanket hæftes med tape.

