
Forslag til opslag på Facebook og Instagram
Hvad er Hverdagsmagi for dig? Vær med når Dansk Arkitektur Center d. 5. marts til d. 19. 
april afholder årets fotokonkurrence: Fang din by – Hverdagsmagi. Fang hverdagsmagien i 
dine billeder og benyt #DACfangdinby2020 på Instagram. Vind flotte præmier, samt 
chancen for at blive udstillet på flere af Københavns smukke pladser henover sommeren! 
Nysgerrig – læs mere her https://dac.dk/udstillinger/fang-din-by-2020/

Baggrundtekst om fotokonkurrencen Fang 
din by

Hvad er Fang din by?
Fang din by er en fotokonkurrence, der arrangeres af Dansk Arkitektur Center, hvor du kan
vise os din by, som du ser den. I år er temaet for fotokonkurrencen Hverdagsmagi. 
Hverdagen er noget, som vi alle sammen kender, og som vi alle har et nært forhold til – det 
er både cykelturen til arbejde, indkøb i lokalområdet eller middagen i spisestuen med 
familie og venner. Hverdagen er unik for os alle. Hvad er den for lige præcis dig? Og 
hvordan er arkitekturen med til at skabe rammen om vores hverdag både i hjemmet og ude 
i byens rum? Vi vender blikket mod alt det vi tager for givet, alt det velkendte, der måske 
alligevel ikke er helt så kendt – men nogle gange bliver helt magisk! Det vil vi gerne se dit 
syn på. De stærkeste fotografier bliver udstillet på Bryghuspladsen foran BLOX, og der er 
gode præmier på spil til vinderne af konkurrencen.
Din opgave i fotokonkurrencen er: Fotografer øjeblikke hvor du oplever 
Hverdagsmagi. 

Hvordan deltager jeg? 
Læg dit billede på instagram med #DACfangdinby2020 eller send dit billede og 
kontaktoplysninger til fangdinby@dac.dk og skriv ”Fotokonkurrence Fang din by” i 
emnefeltet – læs mere på https://dac.dk/udstillinger/fang-din-by-2020/

Hvornår er konkurrencen?
Konkurrencen løber fra 5. marts og frem til den 19. april 2020. Vinderne får direkte besked
i uge 19. Udstillingsperioden for billederne i København er fra 5. juni – 30. september 
2020.

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. 

Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.



Billedinspiration som I frit kan benytte 
Husk at kreditere fotografen:
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