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

Der vil blive afholdt i alt 3 workshops, hvoraf du og dit barnebarn inviteres til at deltage i én af nedenstående. I vælger selv hvilken, der passer jer bedst.
Odense:

Fredag den 21. maj 2021 kl. 10-14
Demensfællesskabet Fyn, Skibhusvej 52 2B, 5000 Odense C

Munkebo:

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 10-14
Munkebo Idrætscenter, Mosevangen 2, 5330 Munkebo

Ringe:

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 13-17
Guldhøj, lokale A1, A2 og A5, Floravej 11, 5750 Ringe

Hver workshop varer 3-4 timer inkl. pauser. Det er gratis at deltage, og der vil blive
serveret lidt mad, kaffe og thé undervejs.
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Du er bedsteforælder med demens i let til moderat grad, og dit barnebarn går i børnehave eller er i skolealderen fra 0.-10. klasse.

Vi følger selvfølgelig udviklingen med COVID-19 tæt og overholder alle gældende
retningslinjer på området. Bliver det nødvendigt at udskyde de 3 workshops, vil I
hurtigst muligt blive orienteret om nye datoer.

Ringe:
Ønsker du at deltage i workshoppen i Ringe, kan tilmelde dig og dit barnebarn hos
Projektleder Michelle Mølgaard, DemensRAC / www.demensrac.dk på telefon: 2964
7899 eller mail: michm@assens.dk
Munkebo:
Ønsker du at deltage i workshoppen i Munkebo, kan tilmelde dig og dit barnebarn
hos Faglig koordinator Rikke Solberg, Kerteminde Kommune på telefon: 6515 2221
eller mail: rso@kerteminde.dk
Odense:
Ønsker du at deltage i workshoppen i Odense, kan tilmelde dig og dit barnebarn hos
Centerleder Anja Kajberg, Demensfællesskabet Fyn på telefon: 6619 4091 eller mail:
anja@alzheimer.dk
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