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ÅRETS 
EMNE

VENSKAB
I dette års ANIMOK animationskonkurrence for skoler skal I lave en animerede musikvideo 
over emnet “Venskab”. Hvad betyder venskab? Hvad er det særlige ved venskaber? Kan man 
være venner på flere forskellige måder? 

I kan lave jeres egen musik, sang, rim til jeres animerede musikvideo eller I kan tage en 
allerede kendt børnesang/rim/digt, og fortolke den gennem en musikvideo.

Gennem skolekonkurrencen inddrager ANIMOK skoleklasser fra hele Danmark i produktion af 
egne animationsfilm, og giver derigennem børnene et helt særligt indblik i animationsmediets 
forunderlige verden.

Konkurrencen er delt op mellem:
0.-5. klasse
6.-9. klasse

Opgaven er simpel; Klasserne skal lave en animationsfilm ud fra et givet tema og med nogle 
simple animationsregler. Hver klasse har mulighed for at få hjælp af en animationskonsulent 
op til 3 timer. De kan hjælpe med idegenering, storyboard, design, animation lyd mm. 
Derudover starter konkurrencen med et introkursus for de deltagende lærere og pædagoger, 
hvor I bliver klædt på til, hvordan I kan lave animationsfilmene. Konkurrencen afsluttes til den 
store ANIMOK-dag, som ligger under Viborg Animation Festival, hvor klasserne deltager i pris-
overrækkelse i biografen i Viborg, og deltager på diverse kreative workshops rundt omkring i 
Viborg.  

      ANIMATIONSKONKURRENCE  



Jeg elsker at lege  
og tegne og modellere,
men har jeg leget længe nok alene,
så vil jeg ikke lege alene mere,
så er det godt at ha’ en rigtig ven,
og ha’ nogen at lege med igen.
en man kan hoppe eller gynge med,
en man kan grine eller synge med.
det er rart at være alene-men
det er bedst at ha’ en VEN!

Verset stammer fra Vennesangen, skrevet af  den danske 
forfatter Benny Andersen til børneteaterforestillingen 
Hyttelihat tilbage i 1985, og giver et smukt billede af 
hvad venskab kan være for en størrelse. 

Venskaber er noget af det allervigtigste for os 
mennesker, både som barn og voksen.

I FN’s børnekonvention, også kaldet for børns 
rettigheder står der skrevet at “Alle børn har ret til at hvile 
sig, til fritid, til at lege og deltage i kulturelle og kreative 
aktiviteter”. Hvad betyder venskaber set fra børns per-
spektiv? Hvilke størrelser og former findes venskaber i 
idag? og så hvor digitale medier får større og større 
betydning for børns sociale fællesskaber? 

Det glæder vi os til at se svar på i en masse fantastiske 
animerede musikvideoer i år.

Gode råd:
Opstart:
•	 Lad børnene brainstorme over emnet
•	 Lad dem brainstorme over sange, der betyder no-

get for dem og snak om, hvilke billeder og følelser, 
der opstår hos dem, når I læser teksterne igennem.

•	 Lad den skrive små digte/rim om venskaber. 
•	 Lad dem tegne små tegneserie af, hvordan et 

venskab kan vises. Hvad er det i dagligdagen, der 
giver udtryk for et venskab. På godt og ondt. 

•	 Snak om farve- og form symbolik, og find ud af, 
hvilke farver, der vil passe bedst i jeres musikvideo. 

Animationsproduktion:
•	 Lav et storyboard, hvor der skiftes mellem total- og 

nærbilleder
•	 Hvis der er omkværd, genbrug da det samme 

animation-sekvensen evt. 

•	 Husk at bruge storyboadet, når I skal animere, så I 
eksempelvis husker at  få skiftet mellem total- og 
nærbilleder.

•	 Del evt. grupperne op i en animationsproduktions-
gruppe og en lyd/musikgruppe.

Nyttige links:
Information om konkurrencen:
http://animok.dk

Guides til, hvordan man animerer:
http://animatedlearning.dk/inspiration/
https://skoletubeguide.dk/produktion-af-musikvideo/

Plakat over FN’s børnekonvention:
https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2019/11/
UNICEF-CRC-poster-A3-B420xH297.pdf

Musikvideoer:
De 3 eksempler her er professionelt lavet, og det er 
på ingen måde, det vi forventer, men I kan stadigvæk  
måske godt bruge dem som inspiration. 

Fem små aber:
Simpelt design - hvid baggrund, elementer i 
baggrunden er klippet ud af papir, som har været 
malet med vandfarve, og figurerne, der bevæger sig, er 
tegnet og animeret i 2D på computeren i klare, stærke 
farver. 
https://www.youtube.com/watch?v=55DYUHmifjU

Her morning elegance:
En pixilation animation, hvor rekvistitterne er 
genstande fra hverdagen, som vi kender ret godt. 
I filmen bliver genstandene til nye genkendelige gen-
stande,  eksempelvis puderne der bliver til skyer.  Det 
er en sjov måde at lave animation på, hvor man selv 
er med, hvor man bruger hele kroppen, og hvor man 
bringer nyt liv i døde ting. 
https://youtu.be/2_HXUhShhmY

Out of a forest:
En stop motion animationsfilm, hvor man har skabt 
dukker, man animere med, ligesom når I animerer med 
LEGO eller karton-figurer. 
https://youtu.be/DmNXShbCUZI

INSPIRATION



MØD JURYEN
Det er os en glæde at kunne præsentere årets jury:

Marie-Louise Højer Jensen
Animations-instruktør

Marie-Louise arbejder som freelance animations-instruktør, hvor 
hun både samarbejder med andre firmaer og kunstnere samt 
udvikler egne projekter. Hun har efterhånden 11 års erfaring i 
industrien og er hovedsageligt kendt for sit samarbejde med Aarhus 
Musikskole på projektet Sangskattekisten. Sangskattekisten er 14 
animerede musikvideoer, som hun udarbejdede til Aarhus Musik-
skoles genindspilninger af gamle danske børnesange. Via You-
Tube har musikvideoerne, på nuværende tidspunkt, haft omkring 
85.000.000 visninger.

http://marielouises.blogspot.com/

Henrik Malmgren
Animations-instruktør og musiker

Henrik arbejder med animerede film som hjælper de voksne at 
bedre forstå hinanden. Han fortæller også andre voksne hvordan 
man laver animeret film. Fordi animationsfilm kan handle om alt, 
så kommer Henrik til at snakke med alle mulige mennesker om alt 
mulig - og det er rigtig sjovt.

http://goodjobstudios.com

Pernille Ørum
Animator,  karakter designer

Pernille Ørum er dansk freelance karakter designer illustrator og 
tegneserie-tegner i øjeblikket bosat i Nairobi, Kenya. Hun er uddan-
net på The Animation Workshop i 2011 og har arbejdet med kunder 
som Dreamworks, Disney Publishing, Mattel og hun var hovede 
karakter designer på Warner Brother’s ‘DC Superhero Girls’. I 2019 
debuterede Pernille som tegneserie tegner på Mark Millers Hit-Girl 
skrevet af filminstruktøren Kevin Smith.

https://www.pernilleoe.dk



REGLERNE 

I skal lave en animerede musikvideo

Hver klasse kan deltage med én film

Filmen må max være 2 min. og inkludere en titel 
og rulletekst.

Der skal være lyd på jeres film. 
I kan enten søge tilladelse til at bruge et bestemt 
stykke musik eller selv indspille 
melodi og sang til jeres animationsfilm. 

Skal handle om venskab

Tilmedlingsfrist:
mandag d. 10.august 2020

Introkursus for lærere og 
pædagoger
Torsdag d. 13. august kl.13.00-15.00

Deadline for aflevering
fredag d.11.september kl.15.00
Sendes til dlun@via.dk 

ANIMOK-dagen
Mandag d. 21.september 2020
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VIGTIGE DATOER

Juryen vurderer filmene ud fra:
•	 Hvordan I har arbejdet med reglerne for konkurrencen
•	 Hvordan I bruger filmsproget
•	 Hvordan I arbejder med lyd
•	 Hvordan I får fortalt jeres budskab med de muligheder, der ligger i animation
•	 Hvordan I kreativt og fantasifult leger med at skabe en animerede musikvideo



Kontakt: dlun@via.dk // Følg ANIMOK: Instagram: animok_animationfestival  og web: animok.dk 

ANIMOK 
ønsker jer rigtig god fornøjelse med 

jeres animationsproduktion,
og vi glæder os til at fejre jer til 

september!


