
Invitasjon til Riis-prisen 
Riis-prisen2023 – Visuell kunst i kulturskolen er en videreføring av Riis-prisen 2022 der låt-
skriving og visuell kunst sto i sentrum. Intensjonen med videreføring av Riis-prisen er å fremme 
faget visuell kunst i kulturskolen, og tilrettelegge for en nasjonal synliggjøring av mangfol-
dige uttrykksformer og teknikker innen 2D elevarbeid i sjanger maleri, tegning, foto og grafikk. 
Andr.L.Riis AS og Norsk kulturskoleråd viderefører på denne måten det gode samarbeidet ved å 
invitere alle kulturskoler til å sende inn månedens bilde i jpg. eller i pdf. filformat.

Den 1. i hver måned skal det offentliggjøres et månedsbilde på våre informasjonskanaler på web og på sosiale 
medier. Månedsbildet vil automatisk gå videre til en nasjonal kulturskoleutstilling. 
Åpningen av den nasjonale utstillingen vil finne sted på Ferstad gård, Lilje Galleri i Trondheim, desember 2023. 
På åpningen av utstillingen skal det kåres første, andre og tredje Riis-pris.  

Kriterier til deltakelse
• Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 18 år - Bidragene sendes gjennom elevens kulturskole 
• Bidragene sendes til juryleder: fabiola.charry@kulturskoleradet.no. 
• Bildene sendes som vedlegg i jpg eller pdf, helst i 300 dpi (bildeoppløsning)
• Hver kulturskole kan sende inntil maks tre elevarbeid. Det er mulighet for kulturskoler å søke så mange  
   ganger man ønsker innen tidsrammen på 12 måneder. Når en kulturskole har blitt valgt ut med et måneds 
   bilde, blir det ikke flere muligheter for samme kommune til å søke flere ganger
• Det vil bli tatt hensyn til geografisk spredning på de innkomne forslag

Frist for innsending av bidrag
Frist for innsending av månedsbilde er hver 20. i hver måned, unntak januar 2023  
Frist for innsending av månedsbilde i januar 2023 er 15. desember 2022.
Mer info om Riis-prisene offentliggjøres senere. 

For spørsmål, kontakt Fabiola Charry,  911 80 875 – fabiola.charry@kulturskoleradet.no

Nahla Valli-Ryg. Selbu kulturskole Gruppearbeid. Austevoll kulturskole  Tuva Yttri. Asker kulturskole Tina V. Wedmark. Rælingen kullturskole
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