
Animation workshop - Lyd i Virtual
Reality
Beskrivelse

Kom og få indblik i hvordan man kombinerer lyd og
animationer i effektful Virtual Reality.

Forløbet er en del af forskningens døgn da det ud over
at støtte op om årets skoletema - LYD - også viser
hvordan man kan arbejde med Virtual Reality som er en
teknik/teknologi som kommer til at fylde mere og mere
for mennesker i fremtiden. Fx er Augmented reality
spået til at blive en stor og vigtig del af de nye
generationers måde at se verden på.

 

 

Aktiviteter

Dagens indhold består af 4 elementer som eleverne
kommer til at opleve:

1. VR, værk og lyd - Introduktion til og
oplevelse/sansning ved VR installation: Songbird,
Tindrum

2. Introduktion og interaktion med VR musikuniverset
MUX, Decochon

3. Oplæg og fremvisning af Animations centrets arbejde
med videnskabsformidling gennem TED education, hvor
der udvikles animationer til komplekse
naturvidenskabelige emner som udvalgte forskere
fortæller om. 

4. Prøv VR briller og læg mærke til hvilken forskel
lyduniverset gør for oplevelsen

Forberedelse

Se en mindre animations tegnefilm og lad eleverne
lægge mærke til lydsiden af filmen. Snak bagefter om
hvilken effekt lyd giver ift. oplevelsen af filmen og hvilke
lydeffekter der var særligt virksomme.

Efterbehandling

Eleverne kan evt. fremstille deres egen animation hvor
der er ekstra fokus på lydsiden af produktionen.

Formål

At eleverne bliver opmærksomme på hvordan lyd og
billeder kan bruges for effektivt at formidle et indhold til
seeren.

Dansk

Eleven kan fremstille større multimodale
produktioner (vejledende mål)
Eleven har viden om virkemidler, grafisk design
og efterproduktion (vejledende mål)

Naturfag

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af
egnede medier (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at formidle

Forløbstype Forløb med formidler

Målgruppe 7. - 10. klasse

Praktisk information

Udbyder

Forskningens Døgn - Viborg

1 klasse pr hold

Periode

30.04.2019

Varighed

2 timer

Formiddags hold: 9-11

Eftermiddagshold: 12.30-14.30

Dette forløb er gratis

Emneområde

Film, musik, teater og dans
Litteratur og medier
Naturvidenskab

Fag

Biologi
Dansk
Filmkundskab
Fysik/kemi
Geografi

Transporttilskud

Det er muligt at søge transporttilskud til
dette forløb.

Kontakt udbyder

Forskningens Døgn - Viborg

Prinsens Alle

8800 Viborg

\[page\]

https://klcviborg.dk/user/67


naturfaglige forhold (vejledende mål)

Filmkundskab

Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i
varierede filmgenrer

Sted

VIA campus
prinsens allé 2
8800 viborg

Aktiviteten afholdes i lokale 283 og 284.

Tilmelding

Beskrivelse af tilmeldingsprocedure

Tilmelding hos Jakob Borrits Skov Sabra på tlf.
60920036 eller mail: jbsa@via.dk

Tilmeldingsfrist

08.04.2019
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