




TILMELD JER DETTE ÅRS ANIMOK SKOLEKONKURRENCE

Velkommen til skolekonkurrencen 2019

I år er særlig. 
Vi har besluttet, at de næste kommende år vil 
ANIMOK have et særligt fokus på FN’s 
Verdensmål. Ikke kun i skolekonkurrencen, 
men i alle de aktiviteter, som ANIMOK 
udbyder til dagtilbud og skoler i forbindelse 
med Viborg Animation Festival. 

Vi synes simpelthen ikke, at der findes noget 
bedre medie end animation til at fortælle nye 
historier og vinkler på, hvad FN’s Verdensmål 
er, og hvordan vi alle er en del af det.  

For animation er magisk. Vi kan trylle os om 
på den anden side af jorden, vi kan komme 
helt ind i maskineriet på en fabrik , dykke dybt 
ned i oceanerne eller bevæge os helt ind i 
kroppen på os selv, og finde ud af, hvordan 
vi fungerer. Med animation kan vi beskrive 
svære emne og vise store følelser. 

På de næste sider kan I læse mere om 
konkurrencen og I kan tilmelde jer via 
www.animok.dk 

Vi glæder os til at jer alle til 
dette års ANIMOK skolekonkurrence

Ditte Lundsgaard Nielsen                               
ANIMOK 



FN’S 17 VERDENSMÅL
I September 2015 skrev alle FN-landene 
under på det, der bliver kaldt for den mest 
ambitiøse plan for klodens udvikling 
nogensinde. Planen består af de såkaldte 
17 verdensmål og 169 delmål, som blandt 
andet skal hjælpe os med at afskaffe 
ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og 
bremse klimaforandringerne inden 2030. 

Verdensmålene handler om hvilken klode, 
vi gerne vil give videre til den næste 
generation, og derfor er det så vigtigt, at 
børn og unge er med til at finde på og
udvikle løsninger, der kan være med til at 
skabe positive forandringer i vores måde 
at leve på. 

Verdensmålene kan også ses som et 
udtryk for at ville styrke den globale 
bevidsthed og det globale ejerskab hos 
klodens befolkning. 

FN ønsker at skabe et globalt medansvar 
for den retning, som vi skal tage mod en 
bedre verden for alle. Vi skal engagere os 
i hinanden på tværs af lande, regioner og 
udviklingsniveuaer. Dermed er det lige 
så vigtigt, at vi selv i Danmark er med og 
hele tiden forbedrer os, også der, hvor vi i 
forvejen gør det godt. 

Verdensmålene er til for børnene og de 
unge, og allerede nu er mange børn og 
unge i hele verden ved at gøre verdens-
målene til deres og finde på kreative 
måder at løse problemer på.





SKOLEKONKURRENCEN:
Opgaven er simpel:
Find på en spændende historie ud fra årets tema “Opfindelser til fremtiden”, 
lav en animationsfilm over jeres historie med skrald som materiale, og upload den ind 
til ANIMOK.dk 

Så deltager I i konkurrencen om fede ANIMOK-priser, og deltager på ANIMOK-dagen, 
mandag d.23.september, hvor der er prisoverrækkelse i biografen og diverse  kreative 
workshops

Tilmeld din klasse på www.animok.dk, hvor du også kan læse mere om 
konkurrencereglerne og ANIMOK-dagen. 

I år samarbejder vi med Verdens Bedste Nyheder om at sætte fokus på FN’s  
17 Verdensmål. Derfor kan du til introkurset for lærerer/pædagoger møde Verdens Bed-
ste Nyheder og få inspiration til, hvordan du kan bruge verdensmålene i din 
undervisning og i ANIMOK’s skolekonkurrence. 

HUSK! 
Det er gratis for skoler i Viborg Kommune at deltage



TIDSPLAN:

“Vi er den første generation, 
der kan afskaffe fattigdom, og 
den sidste, der kan forhindre de 
væreste konsekvenser af 
klimaforandringerne”

  - Ban Ki-moon, 
FN’s Generalsekretær, 2015

TORSDAG D.15. AUGUST
INTRO KURSUS FOR DELTAGENDE LÆRER & PÆDAGOGER

KONKURRENCEN ER I GANG UDE PÅ SKOLERNE.
Husk! At bestille konsulent-hjælp, hvis I har brug for det.

ONSDAG D.11. SEPTEMBER, MIDNAT
DEADLINE FOR UPLOAD AF FILM TIL ANIMOK.DK 

MANDAG D.23. SEPTEMBER
ANIMOK-DAGEN
Fejring af børnene og deres film 
med prisoverrækkelse og kreative workshops



KONKURRENCEREREGLERNE
Hver klasse kan deltage med én film
Hvis klassen laver flere film, foreslår vi, at man laver en mini festival eller udvælgelse på egen 
skole/klasse, hvor der udvælges én film til ANIMOK.

Hvor lang må filmen være?
Filmen må max være 2 min. og inkludere en titel og rulletekst

Årets tema er...
“Opfindelser til fremtiden” og handler om, hvordan vi, som almindelige mennesker, børn som 
voksne, kan blive en del af FN’s 17 Verdensmål. 

Hvornår skal filmen afleveres?
Filmen skal være uploaded til Animok.dk senest d.11.september ved midnat. 

Materialer?
Jeres film skal være lavet af skrald. Hvordan eller hvilken form for skrald bestemmer I selv. Både 
baggrunde og karakterer kan være bygget op af skrald. Slip fantasien løs og se nye muligheder 
i skrald.

Lyd
Der skal være lyd på jeres film. Arbejd med lyd på 3 niveauer: Baggrundslyd/musik, rekvisitlyde 
og dialog/tale. Husk al lyd skal være creative commons. 



Årets tema for jeres film er...
OPFINDELSER TIL FREMTIDEN
Årets tema er et forsøg på at give børnene 
en stemme for, hvordan de ser fremtiden 
og hvilke ideer og løsninger de kunne 
have på nogle af de problematikker, som 
vi står med i dag. 

Er el-biler løsningen på de nuværende 
forurende benzin og diesel biler? Eller 
måske noget tredje? måske magnetiske 
biler, der svæver? 

Eller kan vi bruge fiskeskind til tøjproduk-
tion, som ellers bare bliver smidt ud?

Vi kan kigge ud i verden og vi kan kigge 
på os selv. Alle steder kan vi blive bedre til 
at leve mere bæredygtigt for os selv og for 
vores natur. 

Årets tema er ikke tænkt som noget, der 
skal virke deprimerende eller dommedag-
sagtigt, men mere et forsøg på at vække 
børnenes fantasi og kreativitet. Ingen 
ideer og forestillinger er forkerte. Mange 
opfindelser er opfundet ved en 
tilfældighed under en forsøg på noget 
andet. 

Vær åben for ideer, vær undersøgende 
med børnene, og spørg kritisk ind til deres 
ideer. Alle ideer er gode, store som små, 
internationale som lokale. 

Tag udgangspunkt i FN’s Verdensmål, 
når I skal arbejde med “Opfindelserne til 
fremtiden”. Vælg evt. 1 eller 2 af målene 
ud, som de skal arbejde med. 



Her kommer 
ÅRETS JURY
Vi er meget stolte over at kunne 
præsentere dette års jury til 
konkurrencen. 

Juryen ser filmene igennem hver for 
sig og mødes derefter, hvor de snak-
ker filmene igennem. 

De   vurderer  filmene ud fra:
• Hvordan I har arbejdet med 

reglerne for konkurrencen
• Hvordan I bruger filmsproget
• Hvordan I arbejder med lyd
• Hvordan I har brugt skrald som 
• materiale
• Hvordan I får fortalt jeres historie 

med de muligheder, der ligger i 
• animation. 

TINA 
Klemmensen

Tina er uddannet illustrator fra Designskolen 
Kolding og stop-motion animator fra britiske  
Aardman, der bl.a. står bag Walther og Trofast 
og F for får. Hun har arbejdet på Postmand Per, 
Flugten fra Hønsegården, illustreret børnebøger 
og bygget en stor drage til Tivoli. Og så laver hun 
animationsworkshops og talks for fuldvoksne 
mennesker i private firmaer.



DORTE 
Bengtson

THOMAS
Ravn-Pedersen

Dorte Bengtson elsker at tegne og 
fortælle historier og har arbejdet med 
tegnefilm i over 20 år. Hun er uddan-
net animationsinstruktør fra Den Dan-
ske filmskole i 2008 med sin afgangs-
film Sylfidden, der bl.a blev udtaget til 
konkurrence i Cannes, Annecy og andre 
store festivaler rundt om i verden. Senest 
har Dorte instrueret spillefilmen Vitello, 
der var biografaktuel sidste vinter og Vi-
tello tv-serien, som bl.a kører på 
Ramasjang.

Thomas Ravn-Pedersen er uddannet jour-
nalist (1991). Han var med til at starte Ver-
dens Bedste Nyheder i 2010, og er i dag 
ansat som direktør og chefredaktør. 
Thomas Ravn-Pedersen har i ti år været 
radioreporter, vært og redaktør i DR og ledet 
P1’s radiodokumentar og montagegruppe. 
I ti år var han kommunikationschef for 
Folkekirkens Nødhjælp med ansvar for 
kommunikation, fundraising, frivillige, gen-
brug, branding, advocacy og lobbyarbejde. 
Han har været u-landsfrivillig i Ghana og 
formand for Ghana Venskab i 21 år. Siden 
2018 har siddet i Folketingets rådgivende 
2030 Panel.



Vi ses til...

ANIMOK-DAGEN
Mandag d.23. September skal vi fejre børnene og deres film. 
Det forgår delvis i Biografen Fotorama i Viborg og rundt omkring på Kaserne-området, 
hvorved biografen ligger. 

Der uddeles priser i følgende aldersgrupper: 0.-3.klasse, 4.-6.klasse og 7.-9.klasse.
Der uddeles priser for 1. og 2. plads samt en Special Mention. 

PLANEN FOR DAGEN:

FOR 0.-6. KLASSE
KL.9.00-11.00 - Prisoverrækkelse i biografen

KL.11.00-12.00 - Frokost 

KL.12.00-14.00 -Workshops

FOR 7.-9.KLASSE
KL.9.00-11.00 - Workshops

KL.11.00-12.00 - Frokost 

KL.12.00-14.00 - Prisoverrækkelse i biografen

Der kommer nærmere information omkring frokost og tilmelding til workshops. 





RIGTIG GOD FORNØJELSE 
MED 

JERES FILMPRODUKTION
Se mere på 

www.animok.dk

KONTAKT: dlun@via.dk


