
Vis hvad jeres lokalområde kan - og vind 5000 kr.!

Brænder I for jeres lokalområde? Har I lyst til at fortælle hele verden, hvad jeres 
lokalsamfund har at byde på? Så er projekt ”Vores sted – Nordfyn mere Fyn for pen-
gene” lige noget for jer.

Projektet går i al sin enkelthed ud på, at I skal lave 
en lille film på max. 3 minutter, hvor der fortælles, 
hvad der er særligt ved netop jeres sted. Det kan 
være historien om jeres stærke sammenhold, jeres 
flotte kirke, den årlige høstfest eller en helt anden 
vinkel. Der er ingen krav til vinklen eller den kreative 
idé. Blot skal filmen fortælle om værdien ved at bo 
netop dér, hvor filmen er lavet. 

Bedste film præmieres med 5000 kr., som kan bruges til fælles gavn i lokalsamfundet. 
Pengene kunne f.eks. gå til bord- og bænkesæt til fællesarealet, maling til forsam-
lingshusets forskønnelse eller en ordentlig fest i landsbyen.

Har I ikke selv erfaring med at lave film, kan I gratis kontakte Otterup Produktions-
skole. De hjælper jer gerne med manuskript, optagelser, redigering mv.

Uanset om I vinder eller ej, bliver jeres film uploaded på youtube og på merefyn.dk, 
så alle kan se, hvilket fantastisk sted I kommer fra.
 
Der afholdes en stor præmierefest, hvor projektets film vises for offentligheden, og 
vinderfilmen kåres.

Baggrund for projektet

Projektet er et samarbejde mellem Landdistrikstrådet, Nordfyns Kommunes Erhverv- 
og Udviklingsudvalg samt Otterup Produktionsskole. Projektet udspringer af ønsket 
om at styrke kommunens landdistrikter. Målet er at fremhæve mangfoldigheden i 
landdistrikterne, understøtte det lokale engagement og etablere nye relationer mel-
lem landsbyerne og resten af Nordfyn. 

Vi mener, at projektet ”Vores sted – Nordfyn mere Fyn for pengene” på en sjov og 
anderledes måde kan bidrage til at fortælle om de værdifulde fællesskaber og gode 
livsvilkår, der findes i mindre nordfynske byer.

Sådan gør I:

Tilmeld jer projektet Vores Sted, senest den 1. juni 2012 til:

Nordfyns Kommune
Vibeke Skøtt
vsk@nordfynskommune.dk
Tlf.: 64 82 80 93

Vibeke kan også fortælle jer nærmere om projektet.

Lav en film på max 3 minutter, der handler om jeres sted.



Film indsendes senest den 15. januar 2013 sammen med kontaktoplysninger og en 
kort beskrivelse af, hvem der står bag projektet til 

kommunikation@nordfynskommune.dk
Att. Vibeke Skøtt

Skriv også hvad pengepræmien skal gå til, hvis I vinder. 

Få hjælp til dit projekt

Har I historien, så hjælper vi jer med billederne. Brænder I for at lave et filmprojekt? 
Kan I ikke komme i gang? Så hjælper vi jer gerne.

Tænk f.eks. over følgende, når I vil præsentere jeres by:

• Noget, der særligt kendetegner jeres by
• Forenings – og kulturaktiviteter
• Hvorfor netop vælge jeres by frem for andre
• Hvad samler indbyggerne I jeres by (Et årligt/

flere arrangement)
• Yderligere fælles arrangementer, byfester, 

høstfester m.m.
• Naturen (Tid til fordybelse)
• Byliv/mulighed for at handle
• Indbyggertal
• Skole & Fritidsordninger
• Andet? (Kirke, forsamlingshus m.m.) 

Og ikke mindst:

Hvem er ansvarlig for jeres projekt?
Hvem kan videregive detaljerne om jeres område og kan være ansvarlig for, hvad I 
ønsker, der skal filmes/tages billeder af?
Forslag til tidsplan, idet Otterup Produktionshøjskole vil lave projekterne ét af gangen.

Når I har lavet en form for drejebog/plan over, hvordan I kunne tænke jer, at det hele 
skulle sættes sammen – så bedes I kontakte:

Otterup Produktionshøjskole
Ørkebyvej 11
5450 Otterup
Tlf.: 64 82 29 90
Att.: Joy Ditte Danielsen


