
Bak op om prisvindende fotoudstilling
Fotograf Ulrik Tofte har i samarbejde med den Danida støttede udviklingsorganisation Ghana Venskabsgrupperne 
lavet fotoudstillingen UDEN AT BLINKE, der vil give et nyt og anderledes billede af et Afrika i vækst. Udstillingen 
fokuserer på stærke, entreprenante unge fra Nordghana, der alle drømmer om at komme videre, og som arbejder 
hårdt på at opnå drømmen. Udstillingen, viser den balanceakt det er at vokse op i og være ung i et Afrika under 
hastig økonomisk, kulturel og social forandring – og hvordan de unge alle arbejder for at skabe en fremtid med 
arbejde, familie, sikkerhed. 

Udstillingen består af 26 billeder og 2 kortfilm. Ulrik Toftes fotoserie har vundet 8 priser i tre prestigefyldte 
internationale fotokonkurrencer. Fotoudstillingen vil blive udstillet på museer,  gallerier og i det offentlige rum rundt 
omkring i Danmark i 2014 og 2015, bla. i Horsens, Aarhus og København.

Hvad støtter I?
Danidas Oplysningspulje har givet midlerne til indsamling af fotos og film i Ghana. Det kreative arbejde med 
udvikling af fotoudstillingen er leveret af Ghana Venskabsgrupperne, Ulrik Tofte og Dahl Grafisk Design. Din 
virksomhed har nu mulighed for at sponsorere ét eller flere billeder til udstillingen. Hvert sponsorbillede koster 
2500 kr. og dækker produktion af billeder og udstillingsomkostninger, der ikke dækkes af udstillingsstederne. 
Et eventuelt overskud doneres til Ghana Venskabsgruppermes s arbejde med unge entreprenører i Nordghana.

Hvad kan vi tilbyde Jer?
Som virksomhedssponsor garanterer vi, at din virksomheds navn og logo er synlige på både udstillingen og 
den tilhørende hjemmeside (www.udenatblinke.dk). Derudover vil vi markedsføre udstillingen i lokale medier i 
forbindelse med udstillinger. I kan styrke jeres virksomheds corporate social responsibility ved at angive på jeres 
hjemmeside, i personalebladet eller i andre øjemed, at I har støttet Ghana Venskabsgruppernes udviklingsprojekt 
for unge entreprenører. (Se mere på ghanavenskab.dk)

Sådan støtter I
Hvis I gerne vil sponsorere et billede, kan I kontakte Lise Grauenkær på info@udenatblinke.dk eller på telefon 
27120024.  Pengene indbetales på Danske Bank reg.nr: 9762 – Kontonr: 10372283, mærket “Uden at blinke”. 
Ghana Venskabsgrupperne er godkendt efter ligningslovens §5A, hvilket betyder, at alle donationer uanset 
beløb kan trækkes fra på selvangivelsen. Vi indberetter bidraget til SKAT, hvis I oplyser CVR. nr.
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