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Formål

I denne manual kan du se den grafiske linje og visuelle identitet for LegeKunst. Der angives
retningslinjer for brug af tekst og grafiske elementer til opbygning af diverse materialer.
Designmanualen er henvendt til alle, der skal udarbejde præsentationsmateriale, publikationer,
artikler, interne dokumenter mv. med LegeKunst som afsender.
Designmanualen skal betragtes som en guide, der sikrer, at den visuelle identitet for LegeKunst
opretholdes.
Det er vigtigt, at guidelines i designmanualen overholdes i alt materiale, der udarbejdes til
LegeKunst. Der må derfor ikke udarbejdes materiale, der afviger fra guidelines i designmanualen uden tilladelse fra Kulturprinsen.

LOGO
LegeKunst logoet består af navnetræk og nedenstående tagline ”kunst og kultur i de yngstes
hverdag”. Logoet skal altid fremstå som vist i
denne manual.
Logoet anvendes så vidt muligt altid i farver.
Som udgangspunkt skal logoet bruges med
tagline.
Undtagelse: i dokumenter med fortløbende sider må
LegeKunst logo bruges uden tagline i sider med brødtekst,
såfremt Logo med tagline bruges på dokumentets forside.
LegeKunst logoet findes i to varianter som png og eps filer.
Til tryk vælges altid eps filer, mens png filer
anvendes i fx Word, på web eller i mailsignatur.

KUNST OG KULTUR I DE YNGSTES HVERDAG

LOGO
farver
Ved flerfarvet tryk på lys baggrund anvendes logoet i 2 rene farver eller
CMYK farver.

C 22
M 100
Y 78
K 16
Pantone 187 C

C
M
Y
K

0
0
0
100

LOGO
varianter
Logo i ren sort:
Denne variant bruges kun, hvis det ikke er
muligt at anvende logo i
farver.
Logo i hvid boks:
Denne variant bruges kun, hvis baggrunden er så
mørk, at brug af original-logoet ville gå ud over
synligheden.
Logo i hvid boks findes både i farver (rød/sort) og
sort/hvid (bruges hvor det ikke er
muligt at anvende logo i farver).

Ved tryk på mørk baggrund anvendes
logo med hvid baggrundsboks:

KUNST OG KULTUR I DE YNGSTES HVERDAG

LOGO
Regler for anvendelse af LegeKunst logo
sammen med andre logoer
LegeKunst logoet skal i publikationer og materiale om LegeKunst anvendes
sammen med Kulturprinsens og Nordea-fondens logo.

NST.NU

Dette gælder ved brug af logoer på for- og bagside af et dokument.
Inde i dokumentet er det muligt at bruge LegeKunst logo for sig selv.
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Kulturprinsens logo vises større end Nordea-fondens logo.
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LegeKunst logoet vises størst i forhold til Kulturprinsens og Nordea-fondens logo.
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Ved visning af de samlede UC’ernes logoer i
et dokument skal der samtidig ud over Kulturprinsens og Nordea-fondens logo vises logo
for Viborg Kommune.
LegeKunst logoet er størst i forhold til Kulturprinsens, Nordea-fondens og Viborg Kommunes
logo.
Kulturprinsens logo vises større end Nordeafondens og Viborg Kommunes logo.

LOGO
ikke tilladt

Logo må ikke strækkes ud af
proportioner.

KUNST OG KUL TUR I DE YNGSTES HVERDAG

Logo må ikke anvendes i andre farver,
selvom farvene tilhører identiteten.
Der må heller ikke byttes om på farvene.

Der må ikke flyttes på
dele i logoet.

Logotypen er fast. Der må ikke ændres
i størrelsen af denne.

FARVER
LegeKunst har en farvepalet, der består af nedenstående farver. Rød, sort og blå er hovedfarvene.
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TYPOGRAFIER (SKRIFTTYPER)
Den primære skrifttype, som vi bruger i LegeKunst, hedder ”TW CEN MT”.
Denne skrifttype er del af Office pakken og bruges fx ved Powerpoint præsentationer og i tryksager relateret til LegeKunst.

Navn på skrifttype: TW CEN MT Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Anvendes til brødtekst, men kan
også anvendes til overskrifter

Navn på skrifttype: TW CEN MT Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kan anvendes til overskrifter
og fremhævelser

Navn på skrifttype: TW CEN MT Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Anvendes til citater

TYPOGRAFIER (SKRIFTTYPER) - fortsat
Den supplerende skrifttype, som vi bruger i LegeKunst, hedder ”Blockhead OT Unplugged”.
Denne skrifttype kan hentes i Adobe Typekit eller downloades her: http://fontsgeek.com/fonts/Blockhead-Unplugged-Regular

Navn på skrifttype: Blockhead OT Unplugged
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kan anvendes til overskrifter
eller enkeltstående ord ved fx
en illustration

GRAFISKE ELEMENTER
Bogstaverne fra logoet får deres eget liv og personlighed.
Elementerne kan skaleres op og ned og bruges til at illustrere tekster, præsentatioer, skemaer etc.

GRAFISKE ELEMENTER
Der bliver løbende skabt illustrationer,
som passer til forskellige emner.

GRAFISKE ELEMENTER

Øvrige grafiske elementer består af organiske cirkler i LegeKunst farver og stiplede linjer.
Prikkerne i de stiplede linjer skal altid være sorte.
Fotografier vises så vidt muligt i rund, organisk ramme med og uden stiplede linjer.
Elementer stilles til rådighed som PNG filer (billedfiler med gennemsigtig baggrund)

PRESSEBILLEDER

LegeKunst stiller en række pressebilleder til rådighed.
Billederne kan bruges til publikationer, præsentationer, på websider etc.
Billeder bruges så vidt muligt med sort-prikket ramme. Hvis det forstyrrer helhedsudtrykket i forhold
til resten af layout, kan billedet bruges uden prikker.

GRAFISKE ELEMENTER I BRUG
Her ses eksempler på hvordan de grafiske elementer kan anvendes i et layout.

MED LEGEKUNST BLIVER KUNST OG KULTUR DEL AF
BØRNS HVERDAG I HELE DANMARK
Kulturprinsen - udviklingscenter for børne- og ungekultur - står bag et ﬁreårigt
landsdækkende projekt, som ønsker at forankre kunst og kultur i de mindstes
dagligdag i de danske institutioner.
LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et
forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan
arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn
lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.
LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børnene og for
deres dannelse. Samtidig sætter et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
nye pædagoger i stand til at lege på nye måder.
LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med
kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem
forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får ny pædagogisk
praksis, hvor vi fremmer og skaber kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

GRAFISKE ELEMENTER I BRUG
Her ses eksempler på hvordan de grafiske elementer kan anvendes i et layout.

HVORDAN SER LEGEKUNST UD I PRAKSIS?

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst,
kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børnene og for deres dannelse. Samtidig
sætter et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne nye pædagoger i stand til at lege på
nye måder.

Kernen i LegeKunst er børnenes møde med kunst, kulturarv og æstetiske processer i
dagtilbud. De vil møde kunstnere og kulturformidlere fra lokale kulturinstitutioner, der
sætter samskabelse, sansning og oplevelse i centrum. Det enkelte dagtilbud/kommune
vælger selv mellem følgende LegeKunst-modeller:

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og
inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.
LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og
kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med
praksis skubber vi til ’plejer’ og får ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet
i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

LEGEKUNST ER...

En landsdækkende indsats
med udgangspunkt i 20.000
børns medskaben og møde
med kunst og kultur i hverdagen og dagtilbud.

Kompetenceudvikling af 1000
pædagoger, kunstnere og kulturformidlere gennem forpligtende,
tværgående partnerskaber.

Samarbejde, netværk og videndeling med 18 kommuner i hele
landet, forankret på 5 pædagoguddannelser i alle regioner med
7 samskabende forskningsprojekter.

Fokus på leg, dannelse og nye
fællesskaber med konkret inspiration
til arbejdet med Den Styrkede
Pædagogiske Læreplan gennem ny
funktion i kommunen som
LegeKunst-vejleder.

MODEL
1
LEGEKUNST MAKKER
Børnehavebørn møder skolebørn gennem fælles kunst- og kulturaktiviteter ført
an af skolebørnene – i samarbejde med kunstner, lærer og pædagoger.

MODEL
2
LEGEKUNST SOMMERFUGL
Kunstfaglig inspiration til pædagogens eget
arbejde med børnene før, under og efter en
kunst- eller kulturoplevelse: teaterforestilling,
koncert, museumsbesøg, biograftur.

MODEL
4

MODEL
3
LEGEKUNST MAGI
Dagplejeren, der ud fra kunstnerisk inspiration selv skaber magiske
legerum med former, farver og fortællinger i hjemmet og i legestuen
sammen med de yngste børn.

LEGEKUNST PARTNERSKAB:
Dagtilbud og lokale kulturinsititutioner arbejder sammen i længerevarende partnerskabsforløb, dørene åbnes for samskabelse mellem de yngste,
deres pædagoger og kulturformidleren.

MODEL
5

TILMELD DIG
LEGEKUNST NYHEDSBREV
www.kulturprinsen.dk/legekunst
PROJEKTEJER
Kulturprinsen Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur
www.kulturprinsen.dk
projektperiode: 2019 - 2023
kontakt: projektleder Tanja Phaff Louring
tjl@kulturprinsen.dk / tlf. 26 89 14 15

LEGEKUNST IND I HVERDAGEN
Længerevarende forløb i dagtilbud,
hvor kunstnere eller kulturinstitutioner
indgår i hverdagen sammen med
børnene og deres hverdagsvoksne.

MODEL
6
LEGEKUNST ØVRIGE
Modellen, der med udgangspunkt i aktionslæring bygger
videre på og tilpasses specifikke behov og erfaringer i det
enkelte dagtilbud eller den enkelte kommune.

KOMMUNIKATIONSMATERIALE OG SKABELONER
Der skabes løbende designskabeloner til forskellige behov, fx POWERPOINT og BREVPAPIR.
Mangler du en skabelon?
Henvend dig til kommunikationsmedarbejder ved Kulturprinsen
Klara Espersen: kku@kulturprinsen.dk
Find kommunikationsmateriale og skabeloner her:

www.legekunst.nu/kommunikation

