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Filmprogram 

og aktiviteter 

for dagtilbud 

og skoler



PRAKTISK 
INFORMATION

Filmbooking:
Billetterne er gratis, og skal bestilles via vores 
hjemmeside. I har først bestilt billetter, når I 
modtager en bekræftelse på mail. 

I skal bestille billetter her:
http://animok.dk/filmbooking/

Husk at have navn, mail, mobilnr. klar ved  bestillingen. 
 
Filmene vises i fotorama med mindre, der står andet. 
Adressen til fotorama er:
Tingvej 4
880 Viborg

Aktiviteter:
Aktiviteterne er gratis, medmindre der står andet. 
Tilmelding sker via mail til dlun@via.dk med  navn, 
kontaktoplysninger, antal børn, alder/klassetrin på 
børn. I er først tilmeldt, når I har modtaget en 
bekræftelse på mail. 

Spørgsmål?
Ring til ANIMOK på 87554937 eller 26302221
Mail til dlun@via.dk 



        Nu går det snart løs...

Med en masse spændende filmprogram-
mer og aktiviteter for store og for små. I år 
og de næste kommende år vil vi have et 
særligt fokus på FN’s Verdensmål. Vi synes 
simpelthen ikke, at der findes noget bedre 
medie end animation til at fortælle nye 
historier og vinkler på, hvad FN’s Verdensmål 
er, og hvordan vi alle er en del af det.  

For animation er magisk og vi elsker det! 
Både de film, som tryller os steder hen, som 
vi kun kan drømme om, dem, som får os til 
at græde, dem, som vi griner af, dem, som 
gør os lidt bange, og dem, som får os til at 
filosofere lidt mere over tilværelsen. 
Animation rammer os dybt, og giver os nye 
perspektiver på verden. Det er det, film kan.

                                        Rigtig god fornøjelse!





Film program 
for dagtilbud og 

skoler



FILM FOR 
DAGTILBUD

Kortfilm for dagtilbud
Kortfilmsprogrammet er fyldt med sjove og eventyr-
lige fortællinger om menneskers og dyrs venskaber. I 
skal blandt andet møde en lille bitte mand, som bor i 
en lomme, en masse dyr på stranden, der laver musik, 
og drengen Holger, der så gerne vil have en hund, 
som kæledyr, men da han ser ret dårligt får han et lidt 
andet og større dyr som ven. 

Sprog: 
Ingen eller dansk
Undertekster: 
Ingen
Hvor: 
Fotorama
Hvornår:  
Onsdag d. 25.september kl. 9.30-10.30

Min lille hund, Mester
I 4 søde og rørende animationsfilm møder vi den 
lille hund, Mester, der flytter ind hos manden 
Thomas, og vender Thomas’ fredelige liv på 
hovedet. 

Kom med til Danmarkspremiere på nye kortfilm 
om den lille hund, Mester, skabt af Oliver Winding, 
og baseret på de kendte og elskede børnebøger af 
Thomas Winding.

Sprog: 
Dansk
Undertekster: 
Ingen
Hvor:  
Fotorama
Hvornår:  
Tirsdag d.24. september kl. 9.00-10.30 



FILM FOR 
DAGTILBUD

Kaptajn Bimse 
Den danske børnefilm ‘Kaptajn Bimse’ er baseret 
på den populære børnebog af Bjarne Reuter. 
I dette eventyr møder vi pigen Anna, som er syv 
år. Anna er ked af det, fordi hun har glemt sin 
dukke Sophie i sommerhuset, og hendes forældre 
vil ikke hente den. En aften ankommer Kaptajn 
Bimse og andenpiloten Goggeletten i deres gule 
flyvemaskine, og Anna overtaler dem til at tage 
hende og bamsen Hr. Johnson med på en even-
tyrlig rejse for at hente Sophie.

Sprog: 
Dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor:  
Fotorama
Hvornår: 
Fredag d.27. september kl. 9.00-10.30 

Albert
Animationsfilmen “Albert” er baseret på Ole Lund 
Kirkegaards bog af sammen navn. Albert er altid ude på 
ballade, men han er også ret klodset, og en dag kommer 
han til at vælte byens varetegn: en statue af en ballon-
skipper. Byens borgere er ikke glade for Albert og alle 
hans drengestreger. Men Albert ønsker at gøre det godt 
igen og med sin bedste ven, Egon, drager Albert ud på 
et eventyr for at finde en rigtig luftballon. Tag med på 
deres rejse, hvor de møder både røvere, sigøjnere og ser 
verdens største diamant.

Sprog: 
Dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor: 
Fotorama
Hvornår:  
Torsdag d.26. september kl. 9.30-11.00



FILM FOR 
SKOLER

Approved for adoption

Halvt europæisk og halvt koreansk. Tegneseriefor-
fatter, Jung sætter selv sin fødselsdato til den dag, 
hvor en politimand fandt ham vandrende alene i 
Seouls gader. Han er en af   de 200.000 adopterede 
koreanere, der er spredt rundt om i verden. Jung 
besluttede at vende tilbage til Sydkorea for at ånde 
luften i sit hjemland, træde i sine forfædres fod-
spor og måske finde spor efter sin biologiske mor. 
Denne forsoningsrejse med sine rødder og med sig 
selv, skudt som en dokumentar, fører på fineste vis 
filmens hovedkarakter på en rejse tilbage gennem 
minder via animation.

Efter filmvisningen vil der være Q&A med instruktør og 
forfatter Jung af filmen og tegneserien, hvor I kan still 
spørgsmål til Jung om filmen. 

Mød
instruktøren

Målgruppe: 
Mellemtrin og udskoling
Sprog: 
Engelsk
Undertekster: 
Engelsk
Hvor: 
Fotorama
Hvornår:  
Tirsdag d.24.september kl.9.30 - 11.15



FILM FOR 
SKOLER

Viborg Youth Audience Award
Er ANIMOKs ungdomspris for bedste animerede kortfilm 
under Viborg Animation Festival. 
Hvert år deltager en håndfuld 6. klasser fra skoler i 
Viborg kommune til at være filmjury for en dag. Klas-
serne præsenteres for et udvalgt filmprogram, bliver 
undervist i, hvordan man ser og vurderer film, og efterføl-
gende bliver de guidet igennem udvægelsesprocessen 
for til sidst at kunne udnævne vinderen af årets Viborg 
Youth Audience Award.  

Målgruppe: 
6.klasse
Sprog: 
Engelsk og/eller dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor:
 Fotorama
Hvornår: 
Onsdag d. 25. september kl.8.30-10.30

Mysteriet om Hr. LINK
I stop motion filmen følger vi Sir Lionel Frost, en 
engelsk opdagelsesrejsende, der møder en af-
skyelig snemand. Da Sir Lionel Frost anser sig selv 
for at være verdens førende efterforskere af myter 
og monstre, må han være den rette til at hjælpe 
den afskyelig snemand hjem til sine Yeti-artsfæller i 
Himalaya. Ikke alle hans kolleager er dog enige i den 
antagelse og rejse til Himalaya bliver dermed også et 
forsøg på at overbevise sine skeptiske kollager. ‘

Målgruppe: 
Klubber
Sprog: 
Dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor: 
Fotorama
Hvornår: 
Tirsdag d. 24. september kl.15.30

For 
 klubber



Tårnet
I filmen følger vi den 11-årige palæstinensiske pige, 
Wardi, som bor med hele sin familie i den flygtningelejr, 
hvor hun er født og opvokset. Hendes oldefar Sidi var en 
af de første, der flyttede ind i lejren efter at være ble-
vet fordrevet fra sit hjemland i 1948. En dag giver Sidi 
nøglen til sit barndomshjem til Wardi, der nu tror, at 
oldefaren har mistet alt håb om at vende hjem. Derfor 
begynder hun at lede efter sin oldefars tabte håb i flygt-
ningelejren. 

Efter filmvisningen vil instruktør Mats Grorud og hans 
ven Abu Hassan, som har været til stor inspiration for 
filmen, holde en Q&A, hvor der er mulighed for at stille 
spørgsmål om filmen. 

Kom bag 
om filmen

Målgruppe: 
Mellemtrin og udskoling
Sprog: 
Engelsk
Undertekster: 
Dansk
Hvor: 
Fotorama
Hvornår: 
Onsdag d.25. september kl.9.00-10.50



Kortfilm for indskoling og mellemtrin
Dette års kortfilmsprogram for indskoling og mel-
lemtrin er en række sjove, finurlige film om ven-
skab og fællesskab. Filmene handler om, hvordan 
venskaber kan udvide ens syn på verden, og om 
hvor meget vi kan gøre bedre, hvis vi bare arbejder 
sammen.  I programmet viser vi film fra: Geor-
gien, Danmark, Korea, Australien og Slovenien. 
Programmet vil blive præsenteret af filmproducer, 
Oliver Catherin, som efterfølgende vil fortælle  om 
filmene fra Georgien. 

Målgruppe: 
Indskoling, mellemtrin
Sprog: 
Ingen eller dansk
Undertekster:
 ingen
Hvor:
Fotorama
Hvornår: 
Torsdag d.26. september kl. 9.00-10.30 

FILM FOR 
SKOLER

Albert
Animationsfilmen “Albert” er baseret på Ole Lund 
Kirkegaards bog af sammen navn. Albert er altid ude på 
ballade, men han er også ret klodset, og en dag kom-
mer han til at vælte byens varetegn: en statue af en bal-
lonskipper. Byens borgere er ikke glade for Albert og alle 
hans drengestreger. Men Albert ønsker at gøre det godt 
igen og med sin bedste ven, Egon, drager Albert ud på 
et eventyr for at finde en rigtig luftballon. Tag med på 
deres rejse, hvor de møder både røvere, sigøjnere og ser 
verdens største diamant.

Målgruppe: 
Indskoling
Sprog: 
Ingen eller dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor: 
Fotorama
Hvornår:  
Torsdag d.26. september kl. 9.30-11.00

Kom bag 
om filmene



WALL-E
Vi befinder os på jorden, som er gold og ødelagt 
efter menneskene overforbrug og hærgen af 
jordens resourcer. Her møder vi WALL-E, som efter 
hundredvis af ensomme år med at rydde op, så 
menneskene kan komme hjem igen, opdager et 
nyt formål i livet,  da han møder en søgerobot ved 
navn EVA. EVA opdager, at WALL-E  utilsigtet har 
fundet nøglen til planetens fremtid, og skynder sig 
tilbage til menneske for at rapportere hendes fund. 
I mellemtiden er WALL-E blevet forelsket i EVA og 
sammen med WALL-E kommer vi ud på et spæn-
dende og morsomt eventyr ud i hele galaksen for at 
WALL-E kan få sin EVA.

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin
Sprog: dansk
Undertekster: ingen
Hvor: Fotorama
Hvornår: Torsdag d.26. september kl.10.00

FILM FOR 

SKOLER

Årets VAF
klassisker

Kaptajn Bimse 
Den danske børnefilm ‘Kaptajn Bimse’ er baseret 
på den populære børnebog af Bjarne Reuter. I dette 
eventyr møder vi pigen Anna, som er syv år. Anna 
er ked af det, fordi hun har glemt sin dukke Sophie i 
sommerhuset, og hendes forældre vil ikke hente den. 
En aften ankommer Kaptajn Bimse og andenpiloten 
Goggeletten i deres gule flyvemaskine, og Anna over-
taler dem til at tage hende og bamsen Hr. Johnson 
med på en eventyrlig rejse for at hente Sophie.

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin
Sprog: dansk
Undertekster: ingen
Hvor:  Fotorama
Hvornår: Fredag d.27. september kl. 9.00-10.30 



Kortfilm for udskoling
Kortfilmene er en blanding af sjove, finurlige og alvor-
lige fortællinger, der får os til at gentænke vores væren 
i verden. Filmene stiller spørgsmålstegn ved måden vi 
opfatter verden på, måden vi er sammen på og måder 
vi lever på. I filmprogrammet vises film fra Korea, Dan-
mark, Rusland og Tjekkiet. 

Målgruppe: 
Udskoling
Sprog: 
Ingen eller dansk
Undertekster: 
ingen
Hvor: 
Fotorama
Hvornår: 
Fredag d.27. september kl.9.30-10.30

FILM FOR 

SKOLER

Læs mere om filmene 
og bestil billetter her:

http://animok.dk/filmbooking/



Program for 
aktiviteter



BESØG  VAF-MUSEET
Hvert år har festivalen et særligt fokus på et gæsteland, i år 
Sydkorea. VAF museet er en del af fejringen for 60 år diploma-
tiske forbindelser mellem Sydkorea og Danmark. Udstillingen 
præsenterer noget af det ypperste inden for koreansk 
animationskunst.

RUNDVISNING (KUN FOR SKOLER)
Der er mulighed for rundvisning fra tirsdag d.24. September til 
og med fredag d.27. September. 
Mail til dlun@via.dk for bestilling af rundvisning. 
Prisen for en rundvisning for skoler i Viborg Kommune er 300 kr.

WORKSHOPS:
Besøg vores børneområde og få en gratis workshop, hvor I skal 
eksperimentere med koreansk billedkunst og forskellige 
animationsteknikker. 

HVORNÅR ER DER WORKSHOPS:
For skoler: 
Tirsdag d.24. september kl. 9.00-11.00 og kl. 12.00-13.30 
Torsdag d.26. September kl. 9.00-11.00 og kl. 12.00-13.30

For dagtilbud: 
Onsdag d.25. September kl.9.00-10.00 og kl.10.15-11.30

Workshops bookes på dlun@via.dk 

For alle 
klassetrin

For 
dagtilbud



AT TEGNE ER AT SE - 
Anskuelsestavle Udstilling

Hvordan kan tegning og sansning skabe samtale 
og sammenhæng?
 
Anskuelsestavler blev brugt i den danske 
folkeskole fra 1870’erne- 1940. Forlag, kunstnere 
og lærere indgik i et samarbejde om fremstill-
ingen af tavlerne, som havde til formål at danne 
samtale mellem lærer og elev i undervisningen. 
Børn forstod bedre sammenhænge, genstande 
og begreber, hvis de kunne se det selv, mente 
man. Fokus var på barnets aktive deltagelse og 
udvikling, og dengang var de visuelle tavler en 
ny og moderne måde at tænke pædagogik og 
undervisning på.

HVORNÅR KAN MAN BESØGE UDSTILLINGEN:
Fra mandag d.23 til fredag d.27 september 2019.
Se åbningstiderne her: 
http://animationsfestival.dk/events/#/event/at-
tegne-er-at-se-anskuelsestavle-udstilling 
I skal ikke booke på forhånd. 

Animated Learning Lab arbejder for børns aktive 
deltagelse med tegning og levende billeder i 
undervisning og pædagogik – Derfor er det en 
glæde at kunne invitere til denne historiske 
udstilling.
 
Tavlerne er venligst udlånt af skolehistorie.au.dk 
ved DPU Aarhus Universitet. 

For alle 
klassetrinFor 

dagtilbud



AR-WORKSHOP MED WUPPETS
Wuppets er en augmented reality (AR) marionetdukketeater 
app, hvor du skaber små animationer med søde virtuelle dukker, 
der ved hjælp af AR teknologi bliver en del af den virkelige 
verden. Man kan animere dukkerne, styre kameravinklen og 
optage stemmer til dukkerne. 

Workshoppen bliver ledt af selve udvikleren af app’en, den 
amerikanske AR-udvikler, Edwon, i samarbejde med Viborg 
Game Expo. Workshoppen varer ca. 1 time, hvorefter der vil være 
mulighed for rundvisning på Game Expo’en. 

Wuppets er sjov og nem at bruge, og opfordrer børn og voksne 
til at bruge deres telefoners muligheder til at udtrykke sig krea-
tivt. Målet er at udforske nye måder at bruge   AR teknologi til at 
undervise i historiefortælling og visuelle udtryksformer til og af 
børn.

HVORNÅR:
Torsdag d.26. September 
1. workshop: kl. 9.30-10.30 
2. workshop: kl.11.00-12.00

HVOR:
Viborg Game Expo, Kasernehallen

LÆS MERE:
http://www.edwon.tv

For 3.-7.
klasse



VIBORG YOUTH AUDIENCE AWARD
Vær med til at kåre vinderen af dette års 
Viborg Youth Audience Award. 

I  vil blive introduceret til, hvordan man ser på film 
som en jury; hvilke kriterier skal I bedømme filmene 
ud fra, hvordan ser man på film? Hvordan snakker 
man om film? mm.

I skal se et særligt udvalgt filmprogram af danske 
og udenlandske kortfilm, og efterfølgende 
igennem en udvægelsesproces, hvor I til sidst skal 
give jeres stemme til én film. 

HVORNÅR:
Onsdag d.25. September kl.8.30-10.30

For 
6. klasse



BYG ET GRØNT HUS 
- med inspiration i koreansk byggeskik

Utzon centret byder indenfor til kreativ 
workshop om arkitektur.

Fremtidens hus er grønt – men hvordan 
ser det ellers ud? 

Med inspiration i traditionel koreansk 
arkitektur bygger vi fremtidens bære-
dygtige boliger med naturens 
materialer.

HVORNÅR:
Fredag d.27. september kl.9.00-11.00

HVOR:
Visuel HF lokaler på Kasernevej 7

LÆS MERE OM UTZON CENTER:
https://utzoncenter.dk 

Fotokreditering: Julie Dufour

For alle 
klassetrin



For 4.-7.
klasse

STRIKE I GAME 

Kom og få en fantastisk dag sammen med klasser fra 
andre skoler, når vi åbner op for en hel dag i fodboldens 
tegn i GAME. Dagen står på filmvisning af dukke-anima-
tionsfilmen Strike, og fodboldturnering på tværs af 
klasserne. 
OBS. Filmen vises med engelsk tale. 

HVORNÅR:
Tirsdag d.24.September kl.9.30-13.30

HVOR:
Game, Streetmekka

PROGRAM FOR DAGEN:
Kl.9.30: Velkommen og filmvisning af Strike
Kl.11.30: Frokost.  
Kl.12.00: Fodboldturning på tværs af klasser
kl.13.30: Tak for i dag. 

Medbring: Madpakke, drikkevare og ha’ tøj med der passer 
til at bevæge sig i. 



LÆR AT TEGNE PINKY MALINKY FRA 
NETFLIX TV-SERIEN AF SAMME NAVN

Mød en af skaberne bag Netflix tv-serie Pinky Malinky, 
Rikke Asbjørn, og lær de fedeste tegnetricks, når hun 
viser, hvordan man tegner Pinky Malinky og designer 
animationskarakterer.  

HVORNÅR:
Torsdag d.26.september kl.10.00 - 11.00

HVOR:
På VAF Museet, Hjultorvet. 

TILMELDING:
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. 
Tilmeld din klasse ved at skrive en mail til dlun@via.
dk med navn, klassetrin, antal børn og kontaktoplys-
ninger. I er først tilmeldt tegne-workshoppen, når I 
har modtaget en bekræftelse. 

For 0.-6.
klasse



SE KOREANSKE KORTFILM PÅ BIBLIOTEKET

Se et flot og spændende kortfilmsprogram med 
koreanske animationsfilm. Blandt andet (00) af årets VAF 
kunstner Seoro Oh.

HVORNÅR:
Fredag d.27.september kl.10.00 - 11.30

HVOR:
På Viborg bibliotek, kælderen. 

TILMELDING:
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. 
Tilmeld din klasse ved at skrive en mail til dlun@via.
dk med navn, klassetrin, antal børn og kontakto-
plysninger. I er først tilmeldte, når I har modtaget en 
bekræftelse. 

For 5.-9. 
klasse 



VIBORG GAME EXPO (VGE) er en fejring af alle former for 
spil. Vi fokuserer på at spille dem, udvikle dem, og at være 
med i et stort miljø af entusiaster af alle aldre. 

I år byder VGE på masser af fede oplevelser, workshops, 
konkurrencer, Esport og meget mere.

Kom og vær med i en verden af spil!
Vi gi’r en rundvisning på EXPO’en og det er gratis. 

HVORNÅR:
Torsdag d.26. September kl.10.00-14.00
Fredag d. 27. September kl.10.00-14.00

BOOKING:
I er velkomne til at vælge et eller flere tidspunkter, 
hvis der er flere klasser, som vil med.
Vi skal vide, hvornår I kommer, og hvor mange
I kommer.

Så skriv til info@game-expo.dk med jeres ønsker, navn, 
skole, klasse, antal elever og e-mail. 

Vi vender derefter tilbage med en bekræftelse på jeres 
besøg.

LÆS MERE OM VIBORG GAME EXPO:
https://game-expo.com

Fotocredit: Greg McQueen

For alle 
klassetrin



For alle 
klassetrin

Vidste 
I, at....

... på Animok.dk kan I finde 
undervisningsmateriale til 
en række udvalgte film fra 
filmprogrammet



Stort tak til alle vores 
samarbejdspartnere



Vi glæder os til at se jer!


