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Nordisk Filmcamp 2014
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Filmfabrikken har glæden af at invitere dig til Nordisk Filmcamp i 
smukke omgivelser på Møn 30. juni – 4.juli 2014. Campen gennemføres i samarbejde med Nordisk Kulturfond, 
Norsk Filmklubbforbund, Kulturskolan Miranda og SFF-Filmstudios.
Er du medlem af en børne og/eller ungdomsfilmklub? Er du i alderen 10-16 år? Har du lyst til at se film, lave film 
og lære andre børn og unge fra Norge og Sverige at kende? Så er DU måske en af de heldige der kommer med 
til Nordisk Filmcamp denne sommer.

Hvor foregår det? 
Undervisning og filmproduktion vil foregå i
Filmfabrikkens lokaler på Møn (Se 
filmfabrikken.dk), samt udenfor i de filmiske 
omgivelser. Deltagerne skal overnatte på 
teaterhøjskolen Rødkilde, en flot gammel 
bygning med havudsigt i gåafstand til 
Filmfabrikken. 
Se rodkilde.dk/skolen/billeder/hojskolen for 
billeder. 

Hvordan kommer du til Møn? 
Deltagerne og deres forældre/foresatte skal 
selv betale og sørge for transport til og fra 
Møn. Man kan f.eks. tage toget til 
Vordingborg og en bus videre til Stege. 
Se evt. rejseplanen.dk for nærmere 
information. 

Hvad koster det? 
Pris pr. deltager er 500 kr. som forudbetales 
ved tilmelding. Dette dækker mad og 
overnatning samt undervisning, filmproduk-
tion og udflugter i de 5 dage campen varer. 
Medbring evt. lidt lommepenge til souvenir-
er, snacks ol. 

Hvordan tilmelder du dig? 
Send en mail til Danske Børne –og 
Ungdomsfilmklubber på  sekr@dabuf.dk 
eller ring 33 21 41 76. Her skal du oplyse 
navn, alder, hvilken filmklub du er medlem 
af samt telefon nummer og e-mail adresse. 
Efter tilmeldingsfristen: fredag d. 21. marts 
bliver deltagere valgt ud ved lodtrækning. 
Hvis du er en af de heldige, som bliver 
trukket ud vil du modtage en e-mail med 
en elektronisk faktura, som skal betales af 
en af dine forældre/foresatte inden den 1. 
april.  Først når betalingen er gennemført 
er du officielt tilmeldt. Bemærk at 
tilmeldingen er bindende.

Har du lyst til at deltage i Nordisk Filmcamp 2014? 
Tilmeld dig NU så du ikke går glip af sommerens store begivenhed!
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