
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Målgruppe 5.-7. klasse: Danske og tyske skoler inviteres til at deltage i en workshop, hvor 
elever i samarbejde med professionelle instruktører laver små stop-motion og animationsfilm, der 
senere vises ved en gallafest. 
Tilbuddet gælder for 8 danske og 8 tyske klasser, der mødes parvis (1 dansk og 1 tysk klasse pr. 
gang) én dag fra kl. 9-14 i marts 2022. 
 
Indhold: På dagen skal de danske og tyske elever i fællesskab løse en opgave og nå til et færdigt 
resultat. Det kræver mod og kommunikationslyst. Men i og med at der ligger en klar målsætning 
om et færdigt slutprodukt mod dagens slutning, tvinges eleverne positivt til at kommunikere med 
hinanden. De behøver i dette projekt ikke så mange sprogfærdigheder – der skal modelleres og 
arbejdes med hænderne, så det kan bruges som hjælp i forhold til at kommunikere indbyrdes. 
Dagen slutter med, at eleverne i fællesskab vælger 2 film fra workshoppen, som skal gå videre til 
gallafesten, hvor der uddeles priser: Vi ser de 16 udvalgte produktioner inddelt i forskellige 
kategorier: action, humor, æstetik osv. Der vil være en fagjury, som har vurderet filmene i forhold 
til de nævnte kategorier. Indimellem krydrer vi det med at vise professionelle kortfilm og hvordan 
de produceres. 
 
 
 
 
 
 

Tilbud til danske og tyske skoler om at 
deltage i en Stop-Motion og 
Animationsfilms workshop 
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Tidsplan for workshops: enten besøger de tyske klasser de danske – eller omvendt.  
Det aftales efter tilmeldingsfristen, som er den 2-2-2022  
Spørgsmål og tilmelding til: UC Syd, Birgitte Boelt, bboe@ucsyd.dk 
 
2/3 eller 3/3   
9/3 eller 10/3 
16/3 eller 17/3 
23/3 eller 24/3 
  
Gallafest for alle deltagere: Den 28-3-2022 fra kl. 10-13 på Hotel Harmonien – her vises elevernes 
små film. Der serveres lidt mundgodt i pausen. 
 
Instruktører på alle workshops: 
Rikke Hansen er uddannet grafisk designer fra Designskolen Kolding og taler tysk.   
Læs evt. mere om Rikkes arbejde her: https://www.wheelsandwaves.dk/about.  
 
Tina Klemmensen er uddannet illustrator fra Designskolen Kolding og efteruddannet som 
dukkeanimator. 
Læs evt. mere om Tina her: https://www.tina-klemmensen.dk/ 
 
Tilmeldingsfrist: Den 2-2-2022 – til UC Syd, Birgitte Boelt, bboe@ucsyd.dk– skriv hvilken klasse 
I ønsker at deltage med og skrive gerne flere datoer, hvor I kan deltage (se ovenfor). 
Så prøver vi at finde partnerskoler, som passer sammen og melder en dato ud til jer efterfølgende. 
 
Gratis: Det er gratis for skolerne at deltage takket være midler fra Interreg-projektet KursKultur 
2.0. 
 
Partnere: Haderslev kommune og Bernstorff Gymnasium er partnere nord og syd for grænsen. 
UC Syd har tovholderfunktionen i projektet. 
 
Læs mere om projektet her: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/stop-motion-og-
animation/ 
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