
 

Open Workshop Handlingsplan 2017   
Personale 

 MT: Morten Thorning, direktør 

 TL: Tim Leborgne, daglig leder 

 PK: Per Kristensen, koordinator 

 MK: Michelle Kranot, AniDox:Residency producer 

 ENZA: Enara Zabaleta, administrativ assistent 

 SNO: Svend Nordby-Ghani, teknisk leder 

 TAW Festivalkontor 

 TAW Administration 

 Praktikanter 

 

Introduktion og samarbejder 

Open Workshop(OW) er Filmtalents nationale værksted med fokus på talentudvikling indenfor 

kerneområderne animation, VFX, IP- og spiludvikling. OW baserer alle aktiviteter på et tæt sammenhæng 

med The Animation Workshop/VIA University College. Samarbejdet hidrører administrativ drift, 

bygningsdrift, medieteknisk udstyr, hard- og software, produktionsfaciliteter og netværk, der sikrer OW 

del i den nyeste internationale viden inden for kerneområderne.  

Der samarbejdes på tværs af afdelinger og institutioner med virksomhedsvæksthuset Arsenalet om 

inkubation, KASK-programmet Game Hub Scandinavia om et inkubationsprogram, samt TAW’s anden 

talentudviklingsafdeling The Drawing Academy/Visuel HF uddannelsen om workshops og foredrag for de 

unge talenter, efteruddannelsesafdelingen Professional Training om internationale kurser, og 

Bacheloruddannelserne i Animation og Grafisk Fortælling om talent coaching. Desuden samarbejdes med 

en række andre nationale og internationale partnere og virksomheder inden for animations- og 

spilområdet.  

OW skal i den nye konstellation som partner i Filmtalent i samarbejde med afdelingen Filmtalent 

Animation & Games, søge at udbrede talentudvikling indenfor sine kerneområderne til de hele Dabnmark 

i det omfang det økonomisk er muligt. Samtidigt skal aktiviteterne i Viborg fortsat styrkes gennem et 

ubrudt og tæt samarbejde med TAW og dens Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling, 

fortsat internationalisering og en forøgelse af aktiviteterne i takt med en øget finansiering.  

 

 

 

 

 



 

2 
 

Væsentligste driftsopgaver 

 

Administration 

Drift, budgetkontrol, revision, (og når fonden er oprettet: 
bestyrelsesservicering, aktivitetssegmentering), fundraising, 
afrapportering 

TL, PK, MT,  
TAW Administration 

 

Støtteadministration 

Behandling af indkomne ansøgninger ved 4 årlige 
ansøgningsrunder, opfølgning og rådgivning til støttede 
produktioner, OW ophold og kontant støtte 
 

TL, skiftende 
filmkonsulenter 

Behandling af ansøgninger om supplerende støtte fra andet 
filmværksted i Filmtalent og Screen Talent Europe 

TL 

Foretage teknisk, økonomisk vurdering af ansøgninger, løbende 
rådgivning samt behandling af Lynstøtteansøgninger 
Løbende rådgivning af projekter 
 

TL, SNO 

Arrangere månedlige netværksmøder, individuelle møder, 
gruppemøder, feedback sessions 

TL, ENZA, praktikanter 

Behandling af ansøgninger til AniDox:Residency. Løbende 
rådgivning, opfølgning, produktion management 

TL, MK 

Behandling af udlæg og indkommende fakturaer, udarbejdelse af 
honorarkontrakter, introduktion af nye OW’ere 

ENZA 

 

Teknisk støtte 

Udvikling-, implementering og vedligeholdelse af den tekniske 
pipeline 

SNO 

Vejledning, udlevering af udstyr og produktionsteknisk støtte til 
igangværende produktioner 
 

SNO 

 

Undervisningsaktiviter 

Opbygning og gennemførelse af undervisningsprogram; 
Workshops, præsentationer, og foredrag 
 

PK, praktikanter 

Udvikling og fundraising til nye animationsundervisningstiltag rettet 
mod talentlaget 

MT, TL, PK, TAW 

Udvikling og implementering af nye programmer: VFX 
introduktionskurser og World Building kurser rettet mod nye talenter 

MT, TL, PK 

Organisering af 2-3 Game Jams i samarbejde med TAW og 
Arsenalet 

TL, PK 

  



 

3 
 

Synlighed 

Løbende PR og pressearbejde, sociale medier i samarbejde med 

TAW 

TL, PK, ENZA, TAW, 

praktikanter 

Festivaldistribution til omkring 60 festivaler i hele verden TL, TAW Festivalkontor 

 

Filmtalent, Screen Talent Europe 

Deltagelse i- og udvikling af Filmtalent og Værkstedsforum MT, TL, PK, SNO 

Deltagelse i Screen Talent Europe samt andre internationale 
samarbejder 
 

MT, TL 

Politiske strategimøder MT, bestyrelse 

 

Andre aktiviteter  

Gennemførelse af administrative effektiviseringer gennem ny 
teknologi og ændret sagsbehandling, herunder indførelse af 
Filemaker databasen 
 

TL, PK, ENZA 

 

Enkeltstående opgaver 

Oprettelse af Fonden Open Workshop Forår MT, TL 

Udarbejde og indgå en samarbejdsaftale mellem Fonden Open 
Workshop og VIA University College ang. Økonomiafdeling, løn, 
personale, medieteknisk ydelser, videndeling, projektsamarbejder, 
bygningsfaciliteter o.a. 

Forår MT 

Sammensætning af bestyrelse og udarbejdelse af forretningsplan  Forår MT, TL, 
Bestyrelse 

Udarbejde strategi for Open Workshop sammen med den nye 
bestyrelse. 

Forår MT, TL, 
bestyrelsen 

Designe ny hjemmeside til Open Workshop Forår TL, PK, eksterne 

Udarbejdelse af en national strategi for udbredelse af 
talentudvikling til animations- og spilområdet.  

Forår TL, praktikanter 

Planlægning, afvikling og opfølgning af AniDox:Residency 2017 
filmfremvisninger, præsentationer og oplæg i Danmark og udlandet 

Hele 
året 

TL, PL, eksterne 

Oprettelse af en one-off producers residency i samarbejde med 
TAW og Arsenalet og internationale partnere (Gobelins, 
Filmakademie Baden-Württemberg) 

Efterår MT, TL, PK, 
Arsenal, eksterne 

Forundersøgelse og følgende oprettelse af en VFX R&D Residency Hele 
året 

MT, TL, PK, SNO 

I samarbejde med Filmtalent Animation og TAW, udvikling af en 
national støtteordning for VFX og animation på talentfilm-niveau. 
Udvikle og facilitere talenter i tæt samarbejde med både Filmtalent 
Animation og TAW 

Forår MT, TL, eksterne 
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Måltal 

 Støtte til igangsættelse af 30-40 nye animations-, computerspil- og VFX projekter: udvikling, 
produktion, og postproduktion 

 Støtte til 20-30 unge talenter som udvikler deres porteføljer  

 Gennemførelse af 15-20 workshops, foredrag, seminarer og netværksmøder  

 Afvikling af de 4 ordinære ansøgningsrunder, henholdsvis den første fredag i februar, maj, august 
og november 

 Afvikling af en løbende lynstøtteordning til brug ved forlængelser af ophold i Open Workshop, 
samt den løbende støtteordning til supplerende støtte til projekter støttet af ét af de andre 
filmværksteder under Filmtalent eller Screen Talent Europe 

 

 

 


