
 

 FILMCAMP  
 

Brænder du for at lave film? Er du mellem 12-16 år?
Så tilmeld dig en fed filmweekend den 16. – 17. maj til 
FilmFREAK camp! 
 
Kunne du tænke dig: 

• At få et lynkursus i filmproduktion? 

• At producere en kortfilm med professionelt  
udstyr og filmundervisere? 

• At lære at forvandle manuskripter til billeder og film? 

• At overskue og planlægge dine optagelser, og arbejde sammen i et team om at skabe en fed film? 
Ja! Så se at komme til tasterne og tilmeld dig FilmCamp for 12-16-årige!  
 

Lørdag den 16. maj til søndag den 17. maj  
Sted: Filmstudiet, Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, 5600 Faaborg 

 
 

På campen – som varer to dage - får du mulighed for at 
arbejde med professionelt udstyr og professionelle 
undervisere og lærer hvordan du laver en fed billede- og 
lydside til din film, mens du hygger dig med andre 
filminteresserede unge.  
Vi afslutter med filmfremvisning af jeres film – hvor familie 
og venner er velkomne.  

 
 
 

FilmCampen er for alle i aldersgruppen 12-16 år. Der er plads til max 20 deltagere efter først til mølle. 
Campen koster 85 kr. og er med fuld forplejning og mulighed for overnatning.   
 
Vinder af EDIT24? Du har en GRATIS plads på campen!  
Hvis du vinder EDIT24 i finalen 2020 til den fynske galla, vinder du en mulighed for at tage din filminteresse 
til next level med denne camp – ganske gratis ☺  
Alle deltagere fra EDIT24 er selvfølgelig velkomne på camp, også selvom man ikke har vundet – så tag 
endelig jeres venner med! Tilmeld jer her – se nedenstående: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILMELDING 
Pris: 85 kr. SENEST DEN 8. MAJ. Tilmeld dig hos Mikael Woelke på: mw@faaborg-gym.dk     
 

Din tilmelding skal indeholde: For- og efternavn, alder, skole, mobilnummer til dig og mobilnummer 
til én af dine forældre. Skriv også, hvis du er vinder af i EDIT24 i finalen i 2020. 
 
Tilmeldingen er først bindende, når der er indbetalt et beløb på 85 kr. til reg: 2206 og 
kontonummer: 43 88 54 73 38. Det skal fremgå, hvem betalingen vedrører.  

HUSK: Du skal ikke betale de 85 kr. hvis du vandt i EDIT24. 
Din tilmelding skal indeholde: For- og efternavn, alder, skole, mobilnummer til dig, og mobilnummer 
til én forældre/kontaktperson.  
 
Tilmeldingen er først bindende, når der er indbetalt et beløb på 85 kr. til Reg: 2206 og Konto.nr: 43 

mailto:mw@faaborg-gym.dk


 

 

 
 

 
 
 

PROGRAM 
 

Lørdag den 16. maj kl. 9.00 – 22.00 
- Morgenmad og indtjekning 

- Manuslæsning 
- Produktions- og optagelsesplan 

- Frokost 
- Optagelse 
- Aftensmad 

- Hygge og filmaften 
 

Søndag den 17. maj kl. 9.30 – 16.00 
- Morgenmad 

- Redigering af film 
-  Frokost 

- Redigering + lyd og musik 
- Kl. 15: Filmfremvisning for familie og venner 

- Tak for en god camp 
 
  
 
Du modtager mere information om programmet og undervisere, samt overnatning og hvad du skal 
medbringe pr. mail, når du tilmelder dig.  
 
 

FilmFreak-campen er arrangeret af Kulturregion Fyn, Film for Børn og Unge i samarbejde med:   
 

 
 
 


