
4.-5. klasse stop motion film / Fynsk finale 2017  
Nominerede og vindere + begrundelser  

 
 
Bedste film 
Flamingo (vinder) 
Begrundelse 
En film i et flot gennemarbejdet, personligt univers der udnytter netop det kun animationsfilm kan 
– gøre døde ting (tegninger) levende, lege med størrelser og lade drinks falde ned fra himlen. Vi 
dykker ned i en skraldespand med en kasseret tegning og oplever dens videre liv, og pigen der 
tager den tilbage – en næsten filosofisk kommentar til de forskellige faser i den kreative proces. 
Samtidig er det er fed oplevelse fordi det bliver fortalt som en klar historie med start-midte-
slutning. En virkelig overskudsfilm.  

 

Forsvindingen (nomineret) 
Begrundelse 
I denne film er nogle virkeligt fine, figurer med et personligt udtryk i et gennemarbejdet univers. 
Magi effekterne er overraskende – men på en måde hvor der alligevel passer fuldstændig ind i 
historien. Filmen skaber sjove rum ved at klippe mellem forskellige steder og bruger retningen og 
billedets kant på en spændende måde. Og her er virkeligt gode ansigtsudtryk. En oplevelse af en 
gennemført, stilren film.  Sans detaljer som strømpesokker på det rigtige tidspunkt, 
armbevægelser, ansigtsudtryk giver en oplevelse af en gennemført stilren film.  
 

Bedste teknik 
Familien Frankfurt (vinder) 
Begrundelse 
Denne film har en meget legende måde at fortælle på, med referencer til alle mulige andre 
universer. Man kan fornemme at filmskaberne har haft det sjovt med at lave den. Et virvar af 
tegnestilarter, fede figurer der fortæller noget om at her plads til alle. Samtidig har filmen et højt 
teknisk niveau, fede portal transport effekter, gode detaljer som perfekt timede mundbevægelser, 
bevægelige led på figurerne og spændende, sanselige lydrum. Her er tænkt ud af boksen både 
kreativt, filmisk og filmisk og det ender med en legende, sjov, sprudlende film.  
 

Brødrenes kamp (nomineret) 
Begrundelse 
Filmen her har et meget gennemarbejdet og flot univers. Her er en rigtig god brug af effekter med 
ståltråd og det at inddrage malede baggrunde. Det at universet er 3D giver en masse gaver til 
billedet og det er modigt at kaste sig ud i. Jeg lægger også mærke til den hjemmelavede musik, der 
blender perfekt ind i det lækre og lidt syrede univers. Her er mange virkeligt gode lydeffekter, alle 
sammen skabt til filmen og det giver en oplevelse af høj kvalitet. Samtidigt med en klart fortalt 
historie, med en tydelig råd tråd.  
 



 
 
 

Bedste brug af tema 
Drøm eller virkelighed (vinder) 
Begrundelse 
Denne film bruger sit magiske emne på en helt fantastisk måde – idet den integrerer virkeligheden 
i stopmotionsfilmens fantastiske muligheder. Emnet bliver godt præsenteret fra starten med en 
levende bamsehund og herefter forsvinder vi ind i en syret drøm som er ren stopmotion. En 
virkelig godt brug af teknikken og dens muligheder.  Godt samspil mellem sød musik og konflikten 
på billedsiden, giver en samlet stemningsfuld oplevelse.  
 
Forsvindingen (nomineret) 
Begrundelse 
(gentagelse fra bedste film) 
 
 

Andre begrundelser 
 

Dragepigerne 
En klar og velfortalt, eventyrlig film med drager, talende dyr og magiske bær – uden at vi taber 
historien. Sjovt miks af Lego, printede baggrunde, tusch tegninger - giver en fri kreativ 
fornemmelse.  Rigtig godt timet forvandlingseffekt. Sjovt med en flyvende ”bro” midt i alt det 
yndige, det fortæller noget om en proces hvor der er plads til at alle i gruppen kommer med deres 
bud og det gør filmen til en sjov oplevelse.  
 
Det er OK at savne 
Det er rigtig flot at tage et svært emne op, og gøre det uden at bruge ironi – men faktisk stå ved 
den følsomme stemning. Det er i lykkedes rigtig godt med. Stilen i filmen er meget enkel, men 
alligevel et effektivt miks af legetøj og prints, der tydeligt signalerer til publikum hvor vi er henne. 
Gode bevægelser, godt castede stemmer (en mor som mor) og et farvevalg der passer til emnet, 
giver et samlet overbevisende udtryk. 
 
Manden og psykokøerne  
Denne animationsfilm er ikke båret oppe af et højt teknisk niveau, men det er også en stil i sig selv 
– det kantet og rå, legende og lystfuldt og højst originalt. Gode lydeffekter der understøtter 
handlingerne og dramaet I filmen – måske en lidt ensformig ko – men udover det et meget tjekket 
lydunivers. En befriende, sjov film, hvor fantasien bliver brugt og hverdagens legetøj bliver bragt til 
live.  


