Alzheimerforeningen og Perlefilm afholder filmproduktion og inviterer derfor dig
og dit barnebarn til en sjov og anderledes filmworkshop.
Vi skal skabe sjove karakterer og små film om,
hvad det vil sige at have en bedsteforælder med
demens i familien.
Filmene er stop-motion og består af figurer og elementer, som du og dit barnebarn skaber af sanselige materialer sammen med filmholdet.
I må meget gerne selv medbringe kopi af fotos,
smykker eller andet, som har betydning for jer.
Jeres fortællinger udgør fundamentet for produktionen, og jeres stemmer vil derfor indgå i animationsfilmene.
I kan se eksempler på Perlefilms andre lignende film her: www.perlefilm.com
Demensfælleskabet Fyn
Skibhusvej 52 2B, 5000 Odense C
Fredag den 21. maj 2021 kl. 10-14
Hver workshop varer 3-4 timer inkl. pauser. Det er gratis at deltage, og der vil blive
serveret frokost, kaffe og thé undervejs.

Du er bedsteforælder med demens i let til moderat grad, og dit barnebarn er i skolealderen fra 0.-10. klasse.

Du kan tilmelde dig og dit barnebarn hos Centerleder Anja Kajberg, Demensfællesskabet Fyn på telefon: 6619 4091 eller mail: demensfaellesskabet.fyn@gmail.com
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Med tilladelsen godkender jeg hermed, at mine værker (illustrationer, figurer) og samtaler (speak)
må anvendes i en eller flere af de animationsfilm, som Perlefilm producerer for Alzheimerforeningen.
Du bliver krediteret med fornavn og efternavn.
Adresse, særlige kendetegn eller portrætfoto vil ikke fremgå af produktionen.
De deltagende familiers egne fortællinger udgør fundamentet for produktionen. Jeres stemmer og
fortællinger vil derfor indgå i animationsfilmene, herunder også det du/I selv vælger at oplyse om
egen demenssygdom.
Alle, der deltager vil som minimum få deres figurer med i filmene. Vi tilstræber desuden at få så
mange samtaler med som muligt.
Perlefilm opbevarer ikke efterfølgende nogen form for personfølsomme oplysninger - udover de
fortællinger, der indgår i animationsfilmene.
Animationsfilmene vil blive offentlige på YouTube, Vimeo, Perlefilms hjemmeside og Alzheimerforeningens hjemmeside. Filmene kan desuden blive delt på Facebook og Instagram,
Undertegnede giver hermed min tilladelse til, at Perlefilm må anvende mine samtaler og materialer.
Jeg accepterer samtidig, at ved deltagelse i produktionen af animationsfilm faciliteret og produceret af Perlefilm kan der til dokumentation for Alzheimerforeningen, Perlefilm og Kulturregion Fyn,
blive optaget realfilm og foto til dokumentation og PR.
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