
Årets tema
Den yderste 
Grænse                   

FILMKONKURRENCE TIL NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2018

Kan du fange det rette øjeblik på film, fortælle en historie med billeder, 
og er i skræppe til at redigere en video, så det kommer til at se godt ud?

I år laver vi en videokonkurrence, som alle klasser kan deltage i. Tag selv 
udstyr med (kamera/telefon/iPad) og se, om I kan fange den magiske 
naturfaglige stemning, som man kan opleves til naturvidenskabsfestival 
i Kattegatcentret. Det er en god ide, at snakke filmprojektet igennem 
inden ankomst og lave en plan for indhold, teknik, historie og tidsplan.

Med denne videokonkurrence er det vores mål, at festivalen får lov til 
at ”leve” lidt flere dage, end selve festivalsdagen. Der vil naturligt være 
noget forberedelse til projektet og efterbehandling, som giver rum for 
refleksion før, under og efter festivalen.

Derudover håber vi, at eleverne vil vise deres film frem til venner og fa-
milie, for på den måde at skabe opmærksomhed omkring naturvidenskab.
Sidst men ikke mindst er der en rigtig god præmie på højkant. Den bliver 
selvfølgelig overrakt med stil af Borgmester Jan Petersen, som kommer 
ud på jeres skole, til en officiel præmieoverrækkelse.



RAMMER OG KRAV:

• Video varighed: Maks 2 minutter
• Titel: Den yderste grænse
• Indhold: Fri fortolkning af titlen
• Hvad vægtes i vurderingen: Stemning, Relevans ift. titlen, vis festi-

valen frem for andre, rød tråd og historie
• Filmhåndværk (brug evt.  http://kortlink.dk/ub2e)
• Hvor mange og hvordan: Der må tilmeldes 1 film pr. klasse … MEN 

lav eventuelt flere grupper i klassen, og stem om hvilken video, der 
er bedst

• Upload: Når jeres film er færdig, skal den uploades på 
    ”www.wetransfer.com”. Angiv modtageren til sf@kattegatcentret.dk
• I beskedfeltet skrives: Klasse, skole og telefonnummer
• Sidste frist for upload: 19. oktober 2018
• Vinderen kontaktes direkte den 1. november 2018
• Teknisk: Vi vil gerne undgå for mange rulletekster til sidst i filmen, i 

kan nøjes med skole og klasse


