Lag en film om planter og mennesker og vinn 10 000 kr
til klassekassen
I forbindelse med Fascination of Plants Day i mai 2017, arrangerer vi en videokonkurranse for
ungdomsskole- og videregående klasser der premien er 10 000 kroner til klassetur.
Planters betydning for mennesker
Konkurranse om den beste videoen for ungdomsskoler og videregående
Del av Fascination of Plants Day

Hvorfor er planter så fascinerende? Hvorfor trenger mennesker planter?
Nå søker vi filmskapere blant skoleklasser på ungdomskolen og videregående som vil ta utfordringen
med å lage en video på temaet planter og mennesker. Vi håper å få se pedagogiske og spennende
filmer som viser hvor fantastiske og uunnværlige planter er for oss på planeten Jorden!
Konkurransen har forbindelser til flere fag som Kjemi, Biologi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, digitalt
kompetanse og bildebruk og kan derfor inngå i undervisningen.
Tips for å skape en film
Idéen er Alfa & Omega! Legg mye tid i et bra manus. Utvikla historien din med innledning, midtparti og
en avslutning, gjerne med en tvist! Publikum liker å bli overrasket. Prøv ut ulike kameravinkler og
bakgrunn for mer dynamikk. Tenk over at nærbilder og detaljer er fint å ha når du klipper sammen
filmen. Filmkamera er ikke nødvendig, det går fint å bruke mobil eller nettbrett.
For å få et opptak med lite risting er det best å bruke stativ når dere filmer. Redigeringen kan gjøres i
gratisprogram som TouchCast, Windows movie maker eller iMovie. Lyd og musikk kan på en effektiv
måte forsterke filmen, men bruk bare musikk og lydeffekter som du har rett til å bruke. Det finnes
mange bra filmskoler på nettet der du kan få flere tips.
Regler
• Alla filmskapare må gå på ungdomskolen eller videregående.
• Filmbidrag kan sendes inn av alt fra en person til en hel klasse.
• Flera bidrag kan sendes inn fra samme klasse.
• Filmen må være produsert spesielt for denne konkurransen.
• Filmen kan være max 3 minutter lang, inklusive for- og ettertekster og eventuelle vignetter.
• Du må rettighetene til å bruke all eventuell musikk, bilder og filmklipp i filmen. Regelbrudd fører til
diskvalifisering.
Tekniske spesifikasjoner
• Vi tar bare imot bidrag via internet (f.eks. Vimeo, YouTube osv).
• Filmen kan være i valgfritt format.
• Ta vare på originalen på din datamaskin. Hvis din film blir en av de beste, kommer vi til å be om at
filmfilen sendes inn
.
Hvordan sende inn ditt bidrag
Send lenken til ditt bidrag til trinhv@nmbu.no senest den 21.april 2017. Skriv navnene på dem som har
vært med og lage filmen, samt hvilken klasse og skole du/dere går i og på.
Juryen velger ut 10 finalister og en vinnar. Vinneren får 10 000 kronor til klassekassan. Juryens
avgjørelse er endelig.
De ti finalistbidragene visas den 12. mai på Fascinating Plants Day på NMBU, UiO og NTNU, der
vinneren utropes. Vinnaren går vidare (med samme film) til den nordiska konkurransen med bidrag fra

Danmark, Finland, Norge og Island og får sjansen til å vinne et studiebesøk til den
forskningsinstitusjonen som ligger nærmest klassen. Dersom det ikke finnes noe i nærheten av der
dere bor, får dere besøk av en planteforsker til skolen deres. Han/hun vil fortelle spennende historier
om hva som skjer for tiden innen planteforskning!

