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Indledning
Det er med stor stolthed, at Viborg modtager titlen som UNESCO Creative City i
kategorien Media Arts. Mere end tre årtiers
hårdt arbejde har gjort Viborg til et kreativt
knudepunkt i Danmark – en status, som vi
hermed får cementeret.
Udnævnelsen blåstempler Viborgs globale
styrkeposition på det visuelle område. Det
er en position, der giver os unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der
ligger i billeder, historiefortælling og kommunikation.
Vi modtager udnævnelsen på et tidspunkt,
hvor UNESCO’s fokus på uddannelse,
videnskab, kultur og kommunikation og indfrielsen af FN’s 17 Verdensmål får en voksende betydning på den globale dagsorden.

Fra verdensmål til hverdagsmål
I Viborg har vi et helt naturligt fokus på
kommunikation. Særligt gennem animation
har vi lært om styrken og værdien i billeder
og visuel historiefortælling. Vi bruger bl.a.
vores styrkeposition på det visuelle område
til at kommunikere med vores borgerne.

Samtidig er den en katalysator for bæredygtig vækst og et værktøj til kunstnerisk
udfoldelse og store oplevelser.
For os lykkes missionen, når vi kan implementere vores kreative kompetencer i arbejdet med at løse lokale og globale udfordringer. Viborg Byråds målsætninger ligger
tæt op ad Verdensmålene, og allerede inden
UNESCO-udnævnelsen havde vi gjort nogle
af Verdensmålene til praktiske hverdagsmål i
Viborg Kommune.
Når vi skal omdanne verdensmål til hverdagsmål, bruger vi f.eks. digital, visuel formidling til at forenkle budskaber på sundhedsområdet til gavn for patienterne.
Vi bruger det også som et redskab til læring,
inklusion og lige adgang til viden for alle, når
vi f.eks. stimulerer børn i Viborg Kommune
til at bruge billeder og filmmedier, så de
lærer at formidle budskaber – uafhængigt af
det skrevne sprog, som ikke alle mestrer.

hvor der er et historisk stort momentum
omkring Danmarks kreative potentiale.
Erhvervsministeriets Vækstteam for
Kreative Erhverv kortlagde i 2018 den
kreative sektors potentiale. Et potentiale
hvis fundament består af en omsætning på
234 mia. kr. om året, 6 mia. kr. i statskassen, beskæftigelse af 79.000 personer og
en eksportvækst, der er næsten dobbelt så
stor som den samlede danske eksportvækst.
Siden da har regeringen i oktober 2019
vedtaget sin Vækstplan for de Kreative Erhverv.
Det er lige præcis dette kreative potentiale,
som Viborg allerede er i fuld gang med at
indfri, og som vi med den nye titel nu får
endnu bedre forudsætninger for at realisere.

Ulrik Wilbek
Borgmester

Vækstpotentiale i den kreative sektor
Udnævnelsen af Viborg som UNESCO Creative City finder også sted på et tidspunkt,

Forsidefoto: Enneke Hempen, Media College Denmark
Billedet indgår i udstillingen ‘Vi og verdensmålene - FNs 17 verdensmål set fra Medieskolerne i Viborg’,
og dette foto skildrer verdens mål nr. 17, ‘Partnerskaber for handling’.
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Vigtige datoer
2. september:		
Fernisering af fotoudstilling på
				Viborg Bibliotek om FN’s
				
Verdensmål skabt af eleverne på
				Media College Denmark
21. september: 		
UNESCO kickoff-event
				i forbindelse med Viborg
				Animation Festival
21.-27. september: Viborg Animation Festival 2020
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Hvad er en
UNESCO Creative City?
Netværket af UNESCO Creative Cities
tæller 246 byer, som er blevet udpeget
siden 2004, da netværket blev oprettet for
at fremme internationalt samarbejde med
og mellem de udnævnte byer.
Fundamentet for UNESCO’s arbejde er FN’s
17 Verdensmål, som sætter fokus på stærke,
forpligtende værdier som social og kulturel
mangfoldighed såvel som uddannelse og
ligestilling for alle.
Fælles for byerne er således, at de:

→ Placerer kreativitet og den

kreative økonomi centralt i deres
udviklingsplaner, som skal gøre byer
sikre, modstandsdygtige, inkluderende
og bæredygtige

→ Er laboratorier for idéer og innovative
praksisser

→ Leverer håndgribelige bidrag til,

hvordan FN’s 17 Verdensmål kan
indfries via innovativ tænkning og
handlekraft

→ Fungerer som forkæmpere for

bæredygtig udvikling, som direkte
kommer urbane lokalsamfund til gode

Byerne inddeles i følgende kategorier:

→ Media Arts
→ Film
→ Gastronomy
→ Music
→ Literature
→ Design
→ Crafts and Folk Art

Viborg bliver UNESCOs eneste nordiske
Creative City i kategorien Media Arts, som
blot tæller 17 byer i hele verden – herunder
Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo
og Lyon. To andre byer blandt de 66
nyudnævnte byer tilhører også Media Artskategorien: Karlsruhe i Tyskland og Santiago
de Cali i Colombia.
Den finske by Kuhmo er udnævnt i
kategorien Literature som den eneste anden
nordiske by blandt de 66 nyudnævnte byer.
Den eneste anden danske by i netværket
er Kolding, som blev udnævnt i 2017 i
kategorien Design.

”Over hele verden har disse byer på hver deres
måde gjort kulturen til fundamentet for deres
strategi, snarere end blot at være en tilføjelse. Dette
tilgodeser politisk og social innovation og er særligt
vigtigt for de unge generationer.”

Audrey Azoulay, UNESCOs generaldirektør
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Vejen til Viborgs udnævnelse
Kimen til Viborgs kreative miljø blev lagt for over 30 år siden med
etableringen af The Animation Workshop/VIA University College.
I 1988 skabte byen et animationstilbud på det, der dengang hed
Videoskolen. Oprindeligt var tilbuddet tiltænkt skolebørn, men de
nymodens faciliteter tiltrak i høj grad også unge mennesker i 16-22års alderen.
Det førte i 1991 til oprettelsen af et decideret beskæftigelsestilbud

”UNESCO repræsenterer det ypperste i verden, når det gælder
områder som natur, kulturarv, kreativitet og uddannelse.
Viborgs UNESCO-udnævnelse er derfor en dejlig blåstempling af,
at Viborg repræsenterer verdensklasse inden for animation og visuel
kreativitet. Det er en hæder, som vi er meget stolte af. Den kommer
efter mange års satsning på det visuelle område og med særligt fokus
på børne – og ungekultur.
Kreativiteten har været et strategisk fokusområde i mange år og er en
vigtig del af hele kommunens DNA.”

for unge, og i 1993 blev den første formelle uddannelse i
karakteranimation etableret. Siden da er uddannelsen blevet
gjort til en professionsbachelor, og den er blevet akkompagneret
af to øvrige uddannelser – Computer Graphic Arts og Graphic
Storytelling. Hertil kommer et dedikeret tegneakademi, en særlig
Visuel HF-linje og en bred vifte af korte kurser.
Underviserne består fortrinsvist af professionelle brancheaktører fra
udlandet, og The Animation Workshop har udviklet sig til det, der
nu betegnes som en af Europas førende uddannelsesinstitutioner på
animationsområdet.

De mange elementer i Viborgs kreative DNA
Animationsmiljøet omkring The Animation Workshop har affødt en
bred vifte af institutioner og initiativer, som vil blive beskrevet på
de følgende sider, og som alle udgør afgørende elementer i byens
kreative DNA.
Det gælder blandt andet Viborg Animation Festival, som er en
begivenhed af internationalt format, der både henvender sig til det
brede publikum og branchens professionelle aktører.

Ulrik Wilbek, borgmester, Viborg Kommune
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Desuden gælder det erhvervsklyngen Arsenalet, som er fuldt
integreret i miljøet omkring uddannelsen, og Viborg Kommunes unikke
animationsstrategi, som siden 2014 har udgjort en innovativ platform for,
hvordan animation kan anvendes i et bredt samfundsmæssigt øjemed.
Hertil kommer Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling,
som er The Animation Workshops eget forsknings- og udviklingscenter,
som vil få selskab af Viborg Visuals – et nationalt center under Vision
Denmark, som får til opgave at styrke og understøtte anvendelsen af
visuel formidling i hele erhvervslivet og i den offentlige sektor.

En styrkeposition i verdensklasse
Til sammen er Viborg således hjemsted for stærke uddannelses- og
virksomhedsmiljøer – på tværs af digitale og visuelle brancher og medier
som film, foto, web, spil, AR og VR. Viborg bygger på et unikt samarbejde
på tværs af virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner,
myndigheder og samfund, og det er en af hovedårsagerne til, at Viborg i
2020 udnævnes som UNESCO Creative City indenfor Media Arts.
UNESCO-udnævnelsen er en blåstempling af, at Viborg på det
visuelle område har en styrkeposition i verdensklasse, der giver byen
unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder
og historiefortællinger. En kraft der kan bruges som katalysator for
bæredygtig vækst, for kunstneriske udfoldelser og for uforglemmelige
oplevelser for borgerne.

”UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som
uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af
kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. Som kreativ
by har man en særlig privilegeret og forpligtende mulighed
for gennem kreativiteten at omsætte og formidle UNESCO’s
kerneværdier. Kreativiteten kommer dermed til at spille en stor
rolle i forhold til at forme vores demokrati og måden, vi lever med
hinanden.
Som kreativ by går Viborg forrest, når det drejer sig om at bruge
animation og visuel formidling til at gøre FN’s verdensmål
vedkommende for borgerne og til at fremme deltagelse i
uddannelses- og kulturliv, også blandt udsatte grupper.
Med andre ord bruger Viborg animation som inkluderende
kommunikation. Det er en meget banebrydende tilgang, som
hele Danmark – og andre lande – kan lade sig inspirere af.”

Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær,
Folkehøjskolernes Forening

Alt det, som Viborg kan og gør på det visuelle område, kan udbredes og
være med til at understøtte andre byer og landes udvikling. Det er ikke
mindst denne form for vidensudveksling, som UNESCO Creative Citiesnetværket understøtter.
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Verdensmålene i fokus
Som UNESCO Creative City vil Viborg naturligvis have særligt fokus på
at gøre Verdensmålene mest muligt
håndgribelige og relevante for både
skolebørn, voksne borgere og virksomheder.
Dette vil eksempelvis ske via centret
FN17 Business – Akademi & Inkubator, som er søsat af Viborgegnens
Erhvervsråd, kommunen og en række
øvrige partnere. Centret bliver placeret i Foulum og vil blandt andet
tilbyde inspirationsarrangementer,
undervisning og inkubation af både
startups og etablerede virksomheder. Alt sammen med henblik på at
få implementeret Verdensmålene i
virksomhedernes strategi og forretningsmodel.

Desuden er der en målsætning om at
etablere et egentligt oplevelsescenter
kaldet FN17 Eksploratorium. Dette
skal placeres i regi af FN17 Business,
og vil fungere som et interaktivt
udstillingsvindue for Verdensmålene
og danske virksomheder, der gør en
forskel – blandt andet gennem brug
af VR og AR.
Hertil kommer en særlig udstilling,
hvor eleverne fra Media College
Denmark hver især har lavet et
spektakulært foto, der formidler et
af Verdensmålene. Udstillingen er
målrettet folkeskolerne og vil blive
akkompagneret af et læringsmateriale,
så skolerne kan arbejde med udstillingen før og under besøget.

Foto: Oksana Ivakhiv, Media College Denmark
Billedet indgår i udstillingen ‘Vi og verdensmålene - FNs 17 verdensmål set fra Medieskolerne i Viborg’,
og dette foto skildrer verdens mål nr. 4, ‘Kvalitetsuddannelse’.
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Endnu et eksempel tæller den årlige udfordring, som eleverne på The Animation
Workshop stilles, hvor de skal løse en
specifik udfordring for en NGO.
Af flere omgange har det været organisationen Plastic Change i København, og
dette har blandt andet resulteret i en film,
som gik viralt og er blevet vist over 53 millioner gange. Også i år har de studerende
lavet en række film for Plastic Change.

I kraft af Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, som er blevet anvendt siden 2018,
har kommunen allerede arbejdet strategisk
med indfrielse af mål, som er parallelle med
FN’s Verdensmål. Modellen er netop baseret på temaerne Sundhed, Uddannelse &
Læring, Miljø & Bæredygtighed, Vækst og

Socialt ansvar samt Oplevelser & Fællesskaber.
Det betyder, at inden UNESCO-udnævnelsen er verdensmålene allerede kommet
til udtryk som hverdagsmål igennem Sammenhængsmodellens 21 målsætninger.

I forbindelse med den årlige festival i
juni, Snapsting, sættes der også fokus på
Verdensmålene – og særligt over for børn.
I år blev der sat fokus på lighed mellem
kønnene (mål nr. 5) og mindre ulighed (mål
nr. 10). En af hovedaktiviteterne var en
børneplakatkonkurrence, hvor alle elever i
Viborgs 4.-6. klasser blev inviteret til skabe
den plakat, der vurderes bedst at formidle
de to verdensmål.
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Hvad kan Viborg
bruge sin nye titel til?
Udnævnelsen af Viborg og optagelsen i
det eksklusive netværk vil komme Viborg
til gode på en bred vifte af områder.
Erfaringerne fra byer, der allerede er en
del af netværket, afslører, hvad man som
Creative City kan bruge titlen til:

→ Deltagelse ved de årlige konferencer,

som er en platform for dialog og
vidensdeling, og det er også her
netværket strategiske fokus for det
kommende år besluttes (i 2019 deltog
480 personer fra 145 byer – herunder
50 borgmestre)

→ Anerkendelse – både lokalt, nationalt og
internationalt

→ Platform for samarbejde med andre
UNESCO Creative Cities

→ Platform for at fungere som

international showcase for det, der er
fundamentet for éns udnævnelse

→ Platform for officiel opbakning til og
indfrielse af FN’s 17 Verdensmål

→ Øget politisk fokus på den kreative

sektor og dermed bedre forudsætninger
for vækst og udvikling af byen som et
kreativt knudepunkt

→ Øget synlighed i medierne (omfanget

varierer naturligvis fra by til by, men
den amerikanske by Tuscon i Arizona
udregnede, at PR-værdien i de første
6 måneder efter udnævnelsen var på 6
millioner dollars)

→ Bedre muligheder for at opnå funding
på både nationalt niveau, fra EU og
andre steder

→ Tiltrækning af internationale events og
investeringer til Viborg
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13 facts om Viborgs
kreative miljø
1.

En analyse udført af Business Region Aarhus i
2017 kortlagde, at den visuelle industri i Viborg Kommune på dette tidspunkt havde en samlet omsætning på 13,4 mio. euro fordelt på 181 virksomheder
og 590 jobs

2.

Produktioner fra The Animation Workshop
tildeles i gennemsnit 120 internationale nomineringer og priser hvert år på internationale festivaler og
andre prisuddelinger

3.

The Animation Workshop er en af Danmarks
mest internationale uddannelser, og blandt de ca.
500 personer (både studerende og undervisere) på
årsbasis, er halvdelen internationale – fordelt på 40
nationaliteter

4.

Animation Career Review, der vurderer animationsuddannelser over hele verden, placerer The
Animation Workshop som den 7. bedste skole internationalt og den 6. bedste skole i Europa

5.

Gennemførelsesprocenten på The Animation
Workshop er typisk 94-96% mod landsgennemsnittet
for alle uddannelser, som er ca. 80%

6.

Der udklækkes ca. 50 studerende om året fra
professionsbacheloruddannelsen i Animation (ligeligt
fordelt på de to studieretninger Character Animation
og Computer Graphic Arts) og 20 hvert andet år fra
professionsbachelor i Grafisk Fortælling

7.

Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøgte i 2017 tilfredsheden blandt studerende på
alle videregående uddannelser i Danmark, og her fik
animationsuddannelsen på The Animation Workshop
den højeste samlede score

8.

56% af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelsen i Animation får job i Danmark og
33% i udlandet, mens 11% arbejder i Danmark, men
har mere end 25 rejsedage i udlandet om året

9.

Viborg Animation Festival har siden 2017
tiltrukket mere end 20.000 besøgende om året – i
2019 deltog ca. 26.000 personer

10.

I 2019 deltog mere end 500 aktører i de konferencer, der udgør det professionelle spor af Viborg
Animation Festival, som fokuserer på alt det, animation kan ud over at underholde – ikke mindst inden
for sundhed og undervisning

11.

Center for Animation, Visualisering og Digital
Fortælling har på tre år gennemført 420 udviklingsprojekter, 450 aktiviteter – herunder 10 større
konferencer – samt 230 repræsentationer af dansk
kunst, kultur og særligt animation internationalt, og
samlet set har omkring 90.000 personer deltaget i
disse projekter og aktiviteter

12.

Centeret har i samme periode, ud over Finanslovsbevillingen på 21 mio. kr. hentet 27 mio. kr. i
matchende bevillinger og indtægter

13.

Effekten af centrets arbejde er blandt andet et
bidrag til væksten på 25% i perioden 2016-2018 i
den danske digitale visuelle industri, og en væsentlig
del af denne vækst finder sted i Vestdanmark
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Viborgs kreative aktører
Den fulde liste over Viborgs kreative
aktører er naturligvis markant længere,
men her præsenteres syv af de
vigtigste institutioner og initiativer.
Viborg Animation Festival
En årligt tilbagevendende begivenhed af internationalt format, der både
henvender sig til det brede publikum og branchens professionelle aktører.
Således rummer festivalen alt fra filmvisninger, prisuddelingsshow og udstillinger til masterclasses og konferencer inden for sundhed og læring.

The Animation Workshop/VIA University College
En af Europas førende uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, som tilbyder uddannelser i karakteranimation, Computer Graphic Arts og Graphic Storytelling. Hertil
kommer et dedikeret tegneakademi, en særlig Visuel HF-linje, en efteruddannelsesafdeling med en bred vifte af mellemlange og kortere kurser samt et internationalt artists-inresidency-program. Underviserne består fortrinsvist af professionelle brancheaktører fra
udlandet. Dimittender får ofte jobs hos verdens største aktører i den visuelle branche –
herunder Pixar og Disney.
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Arsenalet
En erhvervsklynge, som er fuldt integreret i miljøet omkring The Animation
Workshop. Herudaf er sprunget en bred vifte af markante succeser, som
eksempelvis Nørlum og SYBO Games, der begge beskrives i det følgende.
Hertil kommer den prisbelønnede virksomhed Visikon, som befinder sig
i krydsfeltet mellem kreativ, visuel kommunikation og teknologisk, klinisk
sundhedsfaglig viden og forskning – og Visikon har etableret sig som en af
Danmarks stærkeste leverandører af visuel sundhedsformidling.

Viborg Kommune
Siden 2014 har kommunen haft sin egen unikke animationsstrategi, som har to strategiske formål: Dels at
styrke væksten i kommunens kreative og visuelle erhverv ved, at kommunen som stor offentlig aktør gør
brug af mere visuel borgerformidling; dels at optimere
kommunikationen til borgerne, netop gennem den visuelle formidling. Siden vedtagelsen af strategien er
der gennemført mere end 120 projekter, og antallet
af offentlige aktører, der kommunikerer visuelt til borgerne, er undervejs steget støt.
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Kulturprinsen

Media College Denmark

Et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som
skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet. Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention
og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling,
arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til
at møde kunst og kultur i deres hverdag. Nordea
Fonden har givet 25 millioner i støtte til projektet
LegeKunst, som vil nå ud til 20.000 danske småbørn
de næste fire år.

En uddannelsesinstitution med tre linjer. Film- og TV-linjen, som har
fokus på tilrettelægning, lys og lyd, optagelse og redigering af filmog tv-produktioner. Foto-linjen, som stiller skarpt på foto og lys, video,
grafisk design og fotoprojekter inden for genrerne mode, reklame,
portræt og bolig. Web-linjen, hvor man arbejder med planlægning,
design og kodning af avancerede websites, webshops og apps til
web. Blandt dimittenderne finder man fagfolk, der oftest starter egen
virksomhed indenfor visuel kommunikation. Efterspørgslen efter visuelle specialister er stor i Danmark, men også i udlandet, hvor en
stigende del af skolens afgangselever opbygger solide karrierer.

Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling
The Animation Workshops eget forsknings- og udviklingscenter. Med udgangspunkt i de anerkendte animationsfaglige kompetencer, der
er til stede på uddannelserne i Viborg, har centret bl.a. fokus på nye formidlingsmetoder baseret på animationsteknik, animationspædagogik,
iværksætteri, kunst-, teknologi- og kulturudvikling og udvikling af uddannelser.
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Viborg Visuals
Viborg Visuals bliver Danmarks nye nationale center for visuel formidling. Centret
vil udgøre et konkret og effektivt skridt på
vejen imod at realisere Danmarks kreative
potentiale.
Centrets mission bliver at styrke og understøtte anvendelsen af visuel formidling i
hele erhvervslivet og i den offentlige sektor
– naturligvis med afsæt i Viborgs stærke
kreative miljø.
Konkret vil Viborg Visuals arbejde ud fra fire
specifikke ambitioner:

→ At styrke brugen af visuelle

kompetencer i private og
offentlige virksomheder inden for
kommunikation, kompetence-,
produkt- og forretningsudvikling

→ At styrke samarbejdet på tværs af

uddannelsesinstitutioner, der uddanner
visuelle og digitale talenter

→ At udvikle markedet for kreative vi-

suelle kompetencer gennem matchmaking, testforløb, gensidig inspiration
og efteruddannelsestilbud

→ At skabe tættere kontakt mellem ud-

dannelsesinstitutioner og erhvervsliv
ved at fungere som en indgangsport til
erhvervslivet for dimittender

Centret placeres i regi af Vision Denmark
– den landsdækkende klyngeorganisation,
hvis overordnede mål er at accelerere
industrien for visuel fortælling og underholdning ved at bringe producenter og
leverandører af kreativ teknologi sammen.

Viborg Visuals vil direkte imødekomme tre
af de anbefalinger, som er udstukket i regeringens vækstplan for de kreative erhverv
(se næste side).
De tre anbefalinger peger alle i én retning:
Nemlig mod større udnyttelse af kreative
kompetencer i kommercielle sammenhænge
og som redskab til udvikling, værdiskabelse
og innovation i hele samfundet.
Viborg Visuals lanceres officielt den 21.
september som en del af UNESCO-kickoff-eventen.
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1. Styrkede kompetencer til fremtidens jobs
“Ifølge World Economic Forum og McKinsey & Company får kreative kompetencer i fremtiden en lige så stor betydning for vækst og udvikling på tværs af hele
økonomien som digitale og tekniske kompetencer, da rutineprægede arbejdsopgaver i stigende grad automatiseres.
Derfor er det vigtigt, at de kreative medarbejdere uddannes til arbejdsmarkedets
behov, og at kreative kompetencer udbredes til andre erhverv.”

2. Flere kreative iværksættere skal
skabe bæredygtige forretninger
“Forskellige tankesæt i erhvervslivet og kunst- og kulturlivet betyder, at der for
sjældent tænkes i muligheder på tværs.
Derfor er der et uudnyttet potentiale i at bringe kulturindsatsen og erhvervsfremmeindsatsen i bedre samspil, så kunstnere med et kommercielt potentiale kan
blive iværksættere, som både kan skabe nyskabende kunst og drive forretning.”

3. Mere kreativitet og innovation i offentlige udbud
“Kreativitet er et vigtigt værktøj til at udtænke innovative og bæredygtige
løsninger, der skaber værdi for samfundet, og som efterfølgende kan eksporteres.
Hvis potentialet skal forløses, er det derfor vigtigt, at de kreative kompetencer udnyttes bedst muligt. Med indkøb for ca. 355 mia. kr. årligt er den offentlige sektor
en vigtig kunde for kreative videnrådgivere som arkitekter, designere og kommunikationsfaglige.”
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Casehistorier
Der er ikke mangel på succeshistorier med udspring
i Viborgs kreative miljø. Her er seks eksempler på
personer og virksomheder, der på vidt forskellige
måder er i fuld gang med at sætte varige, kreative
og inspirerende aftryk på verden.

Pernille Ørum
Lige siden Pernille Ørum var lille har hun elsket Disney-film og gjort,
hvad hun kunne for at imitere den klassiske Disney-streg – som ikke
mindst den legendariske tegner Glen Keane har stået bag. Sidenhen
er hun blevet uddannet fra The Animation Workshop, og hendes
mange anstrengelser har i dén grad lønnet sig.
I dag udvikler hun nemlig koncepter for blandt andre Disney og
DC Comics, har omkring en million følgere på Instagram, drager til
Comic-Cons i USA og står blandt andet bag tegneserien Hit-Girl,
som hun har skabt sammen med den anerkendte instruktør Kevin
Smith.

SYBO Games
Bodie Jahn-Mulliner og Sylvester Rishøj
Jensen, som begge har studeret på The
Animation Workshop, grundlagde i 2010
SYBO Games. Sammen med en anden
dansk virksomhed, Kiloo, udviklede de
en af historiens største succeser inden for
mobilspil: Subway Surfers.
Spillet udkom oprindeligt den 24. maj
2012, og præcis seks år og seks dage
senere nåede Subway Surfers en
exceptionel milepæl, da det her nåede
op på ikke mindre end to milliarder
downloads, og i december 2019 kunne
SYBO bryste sig af at have skabt årtiets
mest downloadede spil i hele verden.
Til YouTube-kanalen SYBO TV har
virksomheden blandt andet skabt en
serie af animerede film med karaktererne
fra spillet, og kanalen har 4 millioner
abonnenter.

Desuden har hun arbejdet med karakterdesignet til serien DC
Superhero Girls, hvor man kan møde teenageudgaver af Batgirl,
Harley Quinn og Poison Ivy – og hun har også tegnet børnebøger
med de samme figurer.
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Nørlum
Egentlig var Claus Toksvig Kjær engelskstuderende på Aarhus
Universitet, men han valgte at skifte kurs og drog nordpå til Viborg
og The Animation Workshop i stedet.
Efter han blev færdig med studierne i 2003, arbejdede han
blandt andet for Cartoon Saloon i Irland, inden han vendte tilbage
til Danmark. Først som projektleder hos Mark Film, dernæst
projektleder på The Animation Workshop. I 2011 blev han så hyret
til at udvikle erhvervsklyngen Arsenalet, som han stadig sidder i
bestyrelsen for.
I 2013 blev han så producent og partner i animationsvirksomheden
Nørlum, som han har opnået exceptionelt stor succes med. Blandt
andet har Nørlum samarbejdet med Disney om Big Hero 6,
ligesom virksomheden blev Oscar-nomineret for arbejdet med
Song of the Sea.
Desuden har Nørlum skabt Eddie of The Realms Eternal til Amazon,
og i juni 2020 vandt filmen Calamity, som Nørlum har været med til
at udvikle, hovedprisen på verdens største animationsfestival i den
franske by Annecy.vv

Tandtryllebrikkerne
Viborg Kommunes overtandlæge Poul Folke Christensen og
den lokale virksomhed Doktor Universe udviklede i 2019 i
fællesskab i Tandtryllebrikkerne som en del af kommunens
særlige animationsstrategi. Visionen er at gøre det mindre
skræmmende for børn at gå til læge og tandlæge.
De magiske brikker gør det ud for de små stykker
plastiklegetøj, som børn tidligere har modtaget som
belønning efter et tandlægebesøg. De små papbrikker
rummer en kode, som via en tilhørende app aktiverer
animerede 3D-figurer og fortællinger på smartphones og
tablets. De virtuelle figurer og fortællinger kommunikerer og
oplyser om sund tandhygiejne på en sjov måde, hvormed
læringen kan leges ind.
Der er indgået en aftale med en dansk distributør, som er
den største leverandør af inventar til tandlæger med henblik
på salg og distribution til tandlægeklinikker i Danmark og
Norge.
Dermed er udbyttet for Doktor Universe blevet langt større
end blot det, som den oprindelige ordre fra kommunen
rummede.
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Tumblehead
Virksomheden Tumblehead løste i 2017 en
opgave for Danmarks Kirkelige Mediecenter om at
producere film om Reformationen. Formålet var at
tage børn med tilbage i historien og blive klogere
på reformationen og dens betydning i Danmark.

Frederik Jeppesen
Den 22. april 2020 blev Frederik Jeppesen kåret som et af
den danske computerspilbranches lysende, nye talenter ved
Producentforeningens årlige prisuddelingsfest, Spilprisen 2020.
Sammen med sine medstuderende på The Animation
Workshop udviklede han spillet Burning Daylight som sit store
afgangsprojekt. Ingen af de tolv personer, der står bag spillet
havde nogensinde udviklet et spil før.
Ved Spilprisen 2020 var Burning Daylight nomineret i hele fire
kategorier: Bedste Debut, Bedste Visuelle Design, Bedste Lyd og
Bedste Fortælling. På spilplatformen Steam har hele 88% af ca.
2.500 brugere givet spillet en positiv anmeldelse. Desuden har
spillet vundet en pris for Best Student Game ved BIG Festival i
Brasilien.

Projektet blev til i et samarbejde mellem
Tumblehead, Viborg Kommune, Viborg Stift, Sigurd
Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter med
støtte fra Folketinget (Reformationspuljen), Ole
Kirk’s Fond og Præsidiet for Reformationsjubilæet i
Danmark.
Efterfølgende fik Tumblehead mulighed for at
klippe de animerede dele af filmene sammen til en
kort film om Martin Luther. Denne blev bemærket
af National Geographic, som spurgte, om de måtte
lægge filmen på deres YouTube-kanal. Det måtte
de gerne, og filmen er her blevet set omkring en
halv million gange.
Desuden blev filmen i 2018 nomineret og belønnet
med en Emilie Award, som er animationsbranchens
Oscarpris.

Udover at være animator har Frederik også et stort talent inden for
historiefortælling. Det var således ham, der udviklede historien
til Burning Daylight, ligesom han bestred rollen som spillets
instruktør.
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Talspersoner
De følgende personer står til rådighed i forbindelse med
udtalelser, interviews og andre pressemæssige forespørgsler.

Ulrik Wilbek

Lars Stentoft

Henrik Holmskov

Borgmester,
Viborg Kommune

Direktør for Kultur & Udvikling,
Viborg Kommune

Specialkonsulent,
Viborg Kommune

Bestyrelsesmedlem, Arsenalet
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Kontaktpersoner
For yderligere information, interviewforespørgsler og andre
henvendelser, kontakt venligst HAVE A/S.

Stine Albrechtsen

Sofie Klindrup

Projektleder & Head of Communications,
HAVE Aarhus

Pressekoordinator,
HAVE Aarhus

stine@have.dk · 30 24 14 00

sofiek@have.dk · 25 48 37 49
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