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Vild med film 2019 – Vi er her! 
 
Lav dokumentarfilm med mobilen og vind en skræddersyet workshop med 
instruktøren Sebastian Cordes og CPH:DOX! 
 
 
Kære Skoler i Horsens  
 
Vi vil gerne invitere jer til at deltage i den landsdækkende kampagne Vild med film, som løber af stablen for 
femte år i træk fra den 2. - 20. september 2019 – i år med dokumentarfilm som tema.  
Årets kampagne er et produktionsforløb, hvor skoleelever i 4.-6. klasse skal vise os deres særlige steder i 
ultrakorte dokumentarfilm under temaet Vi er her!  
I får hjælp af den professionelle danske dokumentarfilminstruktør Sebastian Cordes, som vil give inspiration 
til forløbet i spritnyt videomateriale. Vild med film giver klassen mulighed for at arbejde kreativt og 
reflekteret med deres smartphone-kamera. Herudover kan I deltage i konkurrencen om et besøg og en 
skræddersyet klasseworkshop med Sebastian Cordes, hvor I kan videreudvikle jeres evner som 
dokumentarister. 
 
Vild med film er et samarbejde mellem bibliotekernes børnesite biblo.dk, FilmCentralen, læringsplatformen 
CPH:DOX Everyday og filmfestivalen BUSTER. Formålet er i samarbejde med de lokale biblioteker at give 
elever på mellemtrinnet en anderledes og faglig stærk indsigt i filmmediet. I år med fokus på at skabe små 
dokumentarfilm, og at klæde eleverne på til selv at udtrykke sig gennem denne genre med de kameraer, de 
går rundt med i lommen. 
 
I forløbet på biblioteket skal eleverne arbejde kreativt fortællende med deres mobilkamera eller tablet, når 
de skal ud og lave film om et sted. De vil blandt andet blive udfordret i multimodale udtryk (film, billeder, 
voice-over, tekst), i at skabe fortællinger i samarbejde med andre og de vil få konkret erfaring med den 
dokumentariske fremstillingsproces. 
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Sådan deltager I: 
1. Klassen tilmeldes kampagnen senest 27. juni 2019 til Louise Buus på mail lobu@horsens.dk  
2. Klassen får tilsendt undervisningsmateriale og deltager i en workshop i kampagneperioden, 2.-20. 

september 
3. Eleverne arbejder videre med deres dokumentarfilm og uploader dem på biblo.dk senest 27. 

september 2019. 
 
For at uploade film på biblo.dk skal eleverne oprette en profil med deres UNI-Login. 
 
Regler for Vild med film skolekonkurrencen 
Eleverne skal uploade deres dokumentarfilm på biblo.dk for at være med i kampagnens konkurrence. 
Filmene skal være uploadet på biblo.dk senest den 27. september, for at I kan deltage i konkurrencen. 
 
HUSK at skrive hvilken klasse og skole, I kommer fra, når I uploader jeres film til Biblo. 
 
Hovedpræmie 
En skræddersyet heldagsworkshop for hele klassen på jeres skole, med besøg af dokumentarfilmsinstruktør 
Sebastian Cordes og CPH:DOX Everyday. På workshoppen skal I arbejde videre med at udvikle jeres evner 
som dokumentarister. 
 
Hvordan vinder man? 
Under kampagnens forløb udvælges de bedste og mest kreative dokumentarfilm, der er blevet uploadet på 
biblo.dk. Efter kampagnens afslutning finder en jury fra Biblo, CPH:DOX everyday og BUSTER den film, som 
vinder hovedpræmien til sin klasse. Vinderklassen får direkte besked ultimo september 2019. 
 
Målgruppe 
Vild med film er målrettet 4. - 6. klassetrin. 
Kampagnen henvender sig til brug i undervisningen og kan aktiveres i f.eks. dansk, billedkunst og sprogfag, 
samt som understøttende undervisning i mediefaglighed. 
 
Forløbet består af tre dele: 

1. Valgfri forberedelse i klassen om dokumentarfilmgenren med inspirationsmaterialer fra 
FilmCentralen og CPH:DOX everyday (Det anbefales at afsætte min. 2 lektioner) 

2. Workshop på biblioteket hvor eleverne planlægger produktionen af deres egne 
dokumentarfilm i grupper. Her idéudvikler eleverne ved hjælp af inspirationsvideoer og 
produktions-plancher og når frem til: udvælgelse af location (det sted de vil fortælle om i 
filmen), hvordan de vil filme og arbejder med at skrive en voice-over om det valgte sted (2 
lektioner). 

3. I filmer og klipper jeres egne små dokumentarfilm af max. 2 minutters længde i klassen (Det 
anbefales at afsætte min. 4-6 lektioner) 

 
 
 
Tilmeldingsfrist for skolerne til forløbet er den 27. juni.  
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På Horsens Bibliotek afholder vi workshops følgende datoer: 
 

● 4 workshops i uge 36 

● 4 workshops i uge 37 

● 4 workshops i uge 38 

 
Når I har lavet jeres 
dokumentarfilm i klassen, skal 
den uploades på biblo.dk 
senest d. 27. september 2019.  
Den bedste dokumentarfilm 
vinder en klasseworkshop med 
besøg af dokumentarfilm- 
instruktøren Sebastian Cordes. 
Læs alt om reglerne for 
konkurrencen på sidste side i 
dette brev. 
 
Information og materialer  
Undervisningsmaterialerne 
bliver tilgængelige via jeres 
lokale bibliotek i august.  
Klik her for at se flyeren til skolekonkurrencen: 
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/VildMedFilm2019_flyer.pdf 
Klik her for at se plakaten til skolekonkurrencen: 
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/VildMedFilm2019_plakat.jpg 
 
Kampagnen Vild med film er udover at være en sjov indgangsvinkel til dokumentargenren og 
filmproduktion også et værktøj, I kan fortsætte med at have glæde af i undervisningen. Kampagnen er 
tilrettelagt med det specifikke mål, at alle skal kunne være med. Undervisningsvejledningen giver en 
grundig indføring i produktionens forskellige trin og anbefaler brugervenlige redigeringsprogrammer, 
ligesom selve produktet, elevernes dokumentarfilm, har en nem og intuitiv collageform, som kan justeres 
efter behov.  
 
Vi håber, at I vil være med til at dele filmglæden og sætte fokus på film i september! 
 
De bedste filmhilsner 
 
Louise Buus, Horsens Kommunes Biblioteker lobu@horsens.dk  
 

 
 
 
 

Kort om BUSTER og CPH:DOX everyday 
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BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. I 14 dage hvert efterår viser 
festivalen øjenåbnende film fra hele verden og inviterer indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser 
i filmens og mediernes univers. I 2019 kan festivalen opleves fra d. 23. september - 6. oktober i København 
og udvalgte byer landet rundt. CPH:DOX everyday er læringsplatformen tilknyttet Københavns 
Internationale Dokumentarfilmfestival – en af verdens største Dokumentarfilmfestivaler – drevet på ideen 
om dokumentarfilm som et stærkt redskab for refleksion og demokratisk dialog. Everyday udbyder 
workshops og læringsforløb med et team af Danmarks førende dokumentarfilminstruktører, hele året og 
landet rundt. BUSTER og CPH:DOX er den del af Copenhagen Film Festivals. Læs mere på buster.dk & 
everydayproject.dk. 
 
Kort om Sebastian Cordes 
Trods sin unge alder har Sebastian (1988) allerede skabt sig sin helt egen plads i den danske 
dokumentarfilmverden. Han har en BA i Filosofi fra Københavns Universitet og gik på ungdomsfilmskolen 
Station Next. Han laver film, fordi kameraet er et adgangspas til interessante steder, fænomener og ikke 
mindst personer. I sin første dokumentarfilm portrætterede han et af sine store idoler, Anders And-
tegneren Don Rosa, "Life and Times of Don Rosa" (2010). Cordes går poetisk undersøgende til sine emner - 
om det så handler om turister, bolivianske lufthavne eller om, hvad der sker om natten på Amagerbro. 
Sebastian har stor erfaring med at undervise børn og unge med fokus på at finde frem til det subjektive 
filmsprog og den personlige fortælling.  
 

Kort om Biblo 
Biblo-projektet dækker over et online univers (biblo.dk), hvor børn op til 14 år kan deltage i konkurrencer, 
lave anmeldelser af bøger, film, musik og spil, låne bøger samt deltage i debatter i online åbne grupper. 
Sitet er åbent hver dag kl. 9-21 og er overvåget af voksne moderatorer. Projektet er også en 
udviklingsparaply over læselystkampagner, udvikling af samarbejder mellem skoler og biblioteker samt 
vidensformidling. Biblo står blandt andet bag læselystkampagnerne Vinterbogen og Sommerbogen, 
skoleprogrammet til Forskningens Døgn, tegnekonkurrencen Tegn Verden, skrivekonkurrencen 500 Ord 
samt ikke mindst Vild med film. Alle Bibloprojekter udvikles i samarbejde med vidende, kreative partnere 
og distribueres gennem de danske folkebiblioteker. 
 
Om sikkerhed på biblo.dk og GDPR: 
Biblo.dk er de danske folkebibliotekers fælles website og det modereres af voksne biblioteksansatte i sitets 
åbningstid kl. 09 - 21 alle dage året rundt. I tidsrummet 21 - 09 kan man ikke skrive nye anmeldelser, 
oprette beskeder eller indsende billeder og video, men kun se allerede uploadet materiale samt bestille 
bøger på biblioteket. Børnene opretter profiler med deres Unilogin og Biblo gemmer kun relevante data, 
som børnene selv indtaster som led i for eksempel konkurrencer og bibliotekslån. Der hentes ikke 
automatiske data fra Unilogin og alle brugere kan selv se og slette alle de data, der er tilknyttet deres profil. 
Som offentlig institution er biblo.dk desuden reklamefri. Når man uploader sin dokumentarfilm på biblo.dk, 
bliver den synlig for alle.  
 
 
 


