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Er du vild med FN's 17 verdensmål og film? Har du lyst til at sprede
kendskabet om målene gennem workshops for børn? Vil du lære at lave
stop motion-film af høj kvalitet med et bæredygtigt budskab samt
afvikle medieworkshops på egen hånd? Så er det dig, vi leder efter!
Om projektet
Filmmagernes verdensmål består af 6 unge ildsjæle der tager rundt i Danmark og afholder og
planlægger workshops for børn i alderen 9-12 år. Vi startede projektet op i 2020 og har lige siden afviklet
workshops i byer som Herlev, Århus og Nuuk, Grønland.
Vi leder lige nu efter to unge, som har lyst til at være en del af vores frivillige-team. Forinden første
workshop vil du blive klædt på til både undervisning i verdensmålene og stop motion film.
Om dig
Du er mellem 18-30 år.
Du har lyst til at undervise børn mellem 9-12 år i verdensmålene og stop motion-produktion.
Du er vild med filmproduktion og verdensmålene - eller du kunne tænke dig at blive det!
Du har lyst til at blive en del af et fællesskab og afvikle 8 fede workshops i løbet af et år.
Kan deltage d. 1. oktober til en introduktion hvor du kan møde de andre frivillige.
Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning - en video, en skriftlig ansøgning, collage eller en
illustration. Din ansøgning skal indeholde:
1. En beskrivelse af dig selv: Hvem er du og hvad laver du til daglig?
2. Din motivation for at blive en del af Filmmagernes Verdensmål: brænder du for at formidle
verdensmålene, kan du lide at lave film, er du vild med at undervise, mv.
3. Praktisk information: navn, alder og bopæl.
Send ansøgning til maria@dabuf senest d. 29. august. Du får svar på din ansøgning kort efter deadline.
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til samme mail.

