
Tidsplan:
Lærerkursus: Torsdag den 18-8-2022 fra kl. 
14-17: UC Syd Campus, Campusalle 20, 6200
Aabenraa
De deltagende danske og tyske lærere mødes
og præsenteres for årets tema og vil af en
professionel filminstruktør blive klædt på til
filmarbejdet.
Og endelig vil der være praktiske infos, der skal
informeres om og drøftes i fællesskab.
Alle camps finder sted på Knivsberg v. Rødekro
(DK), hvor der er plads til ca. 50 danske og 50
tyske elever pr. camp.

Camp 1: 26.9.-27.9.2022 
Camp 2: 28.9.-29.9.2022 

Se bagsiden for program og yderligere infos.

Om projektet:
Der inviteres til en dansk-tysk filmfestival, hvor 
danske og tyske elever mødes på en 2 dages 
camp og med hjælp fra professionelle filmfolk 
bliver klædt på til at arbejde videre med at pro-
ducere kortfilm på egen skole. Filmene skal vare 
mellem 3 1/2 min. og 6 min. inkl. rulletekster. 
Indholdsmæssigt skal filmene have afsæt i et 
fælles tema,som elever og lærere vil blive 
forberedt på at arbejde med. 
Forløbet sluttes af med en dansk-tysk filmfestival, 
hvor elevernes film vises - den røde løber rulles 
ud, der serveres bobler og chips - og filmene no-
mineres og præmieres i forhold til kategorierne: 
bedste teknik - bedste skuespil - bedste historie 
- publikumsprisen - bedste filmplakat og endelig
bedste film.

Dansk-tysk filmfestival 2022
FILMCAMPS FOR 9.-10. KLASSER 



Filmfestival: 
Fredag den 9-12-2022 fra kl. 10-13 på 
Kulturhuset i Tønder. Her rulles den røde løber 
ud, bobler hældes i glassene og vi arbejder hen 
imod at skabe en ægte ”Cannes-stemning”. 
Elevernes film er blevet bedømt af en dansk-
tysk jury - og nomineringerne og priserne gives 
til kategorierne: bedste teknik, bedste skuespil, 
bedste historie, publikumsprisen, bedste 
filmplakat og bedste film.

Kontakt/tilmelding:  
Birgitte Boelt, CFU, T: +45 7266 5930, E-mail: 
bboe@ucsyd.dk 

Skriv på tilmeldingen, hvilke camps/datoer I har 
mulighed for at deltage i samt antal elever. Vi 
fordeler pladserne derefter.

Det er gratis at deltage takket være midler 
fra Kultaftale Sønderjylland-Schleswig

Camps på Jugendhof Knivsbjerg, Genner, 
6200 Aabenraa :
Campen strækker sig over 2 dage med ankomst 
kl. 9.00 på første dag og med afslutning kl. 14.00 
på dag 2. 
Eleverne vil komme til at arbejde sammen  om 
små filmøvelser i dansk-tyske grupper og vil med 
hjælp fra professionelle filmfolk stifte 
bekendtskab med de forskellige elementer i en 
filmproduktion.
Om aftenen vil der blive vist film og holdt oplæg 
til inspiration for det kommende filmarbejde på 
skolerne.

Filmproduktion på skolerne:
Efter campen arbejder danske og tyske 
elever hver for sig på egen skole. Skolerne får en 
deadline for, hvornår deres film skal afleveres til 
et dommerpanel, der vil nominere filmene i 
forhold til ovennævnte kategorier.

anca
Udstregning
Efter




