
Afrapportering: Animation Games and VR for 
Impact 

Brief 
Den 26-28 januar, afholdte TAW i samarbejde med ”Games for Impact” organisationen det første 

event målrettet professionelle indenfor industrierne: spil, animation og VR, kaldet Animation, VR and 

Videogames for Impact. 60 personer fra professionelle industrier mødtes med målet om at udveksle 

ideer og skabe netværk for hvordan vi gennem de teknologiske landvindinger kunne skabe en bedre 

fremtid for vores verden. Vi afsluttede konferencen med en to dages game-jam (“Impact Jam”), som 

fulgte op på det velgørende tema og udfordrede deltagerne til at udvikle produkter, der kunne 

italesætte de problemer der blev identificeret. 

 

Temaerne for konferencen var grøn bæredygtighed, social forandring, samfundsmæssige strukturer 

og politiske overvejelser. Det efterfølgende Impact Jam blev arrangeret i samarbejde med SYBO og 

organisationen Plastic Change, som blev hovedmodtager for de fem produkter der blev udviklet på 

de de 48 timer, hvor workshoppen fandt sted. Samarbejdet med Plastic Change bygger på storhittet 

“Poseidon”, en TAW-studenter-produceret reklamefilm der fik global rækkevidde. 

 

Konferencen udvikledes i samarbejde med direktøren for "Games 4 Change", Europe, Jean-Michel 

Blottiére, som sammensatte programmet, og The Animation Workshop/VIA University College, der 

var ansvarlig for koordinering af gæster, venue, game jam og markedsføring. 

Støttens brug 
Med støtte fra Det Danske Filminstitut lykkedes det os at afholde et ambitiøst event med nogle af de 

største spillere inden for de ovennævnte industrier. 

 

● Vi afholdte en konference med 14 tematiske talks, en filmfremvisning og en todages jam, 

som præsenteret af nogle af verdens førende eksperter inden for områderne: serious games, 

functional animation, forskning og educational games. 

● Vi faciliterede rammerne for nye netværk og matchmaking på tværs af brancher. 

● Vi testede om hvorvidt eventet er holdbart i forhold til at samle forskellige industrier på 

tværs med et fælles mål: ”at gøre verden et bedre sted” gennem positiv forandring. 

● Vi afholdte et todages game jam med formålet at udforske, hvordan vi kan være med til at 

rense havene for plastik ved brug af digitale produkter og markedsføring. 

● Vi modtog og forplejede internationale speakere fra spil og animation, som fik et godt 

førstehåndsindtryk af den Danske animations- og spilindsats. 

Deltagere 
I løbet af de tre dage mødtes over 90 personer fra animation, spil og VR-industrierne, hvoraf 60 

deltog i Konferencen. 35 personer, primært studerende og iværksættere deltog i Impact Jam og 



producerede 5 forskellige produkter/ koncepter. Samtlige speakere havde indvilget i at agere mentor 

for et holdene undervejs i Impact Jam. 

Resultater af konferencen 
Nye muligheder for Danske virksomheder. Deltagere fra danske virksomheder og 
organisationer fik mulighed for at networke med instruktører og producere fra toppen af 
branchen i bl.a. USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Svergie. En størstedel af de 14 talks gav 
et kommercielt perspektiv på emnet, som har stigende relevans og interesse. 
 
Nye innovative koncepter og prototyper. Konferencen præsenterede 90 deltagere fra 
danske virksomheder og organisationer med en bred vifte af inspirerende eksempler på 
anvendelse af kreative medier til adressering af samfundsrelevante problemstillinger. Impact 
Jam’et faciliterede 35 spiltalenter til idéudvikling og skabelse af 5 koncepter til adressering af 
miljøkrisen. Vinderens produkt vakte interesse hos et produktionsstudie, som gerne ville 
købe idéen! 
 
Styrkelse af den Danske / Vestdanske spil- og animationsprofil. De stærke 
samarbejdspartnere SYBO, Plastic Change og Games For Change Europe samledes om et 
fokus på Danmarks styrke inden for områderne: serious games, functional animation, 
forskning og educational games. Talks blev filmet og optaget til evt. online distribution. 
 

Vedhæftet er 
● Deltagerliste. 

● Nogle få billeder (resten kan findes her: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155166031141820.1073741836.10452541819&typ

e=1&l=e38ba4bda8) 

● Opdateret budget med realiserede udgifter. 

● Program for dagen. 


