Går du i 7.8.
eller 9. klasse?

VIL DU MED PÅ

GAME DESIGN CAMP?
16. 17. og 18. marts 2023

" På campen fandt jeg ud af, at jeg ikke er
den eneste, som elsker at nørde med at lave
nye verdner og konstruere spil! "

Unity
Lav dit eget spil
Spilgenrer og historie

Spille hinandens spil

Spilanalyse

Photoshop

Sydfyns Fri Fagskole arrangerer Game Design Camp i marts
2022. Det er et gratis tilbud til alle elever fra 7.-9. klasse, som
brænder for at arbejde med programmering og digital kunst.
Så hvis du drømmer om, at vide mere om begreberne indenfor
spiludvikling, så skal du med på camp.
Vi skal arbejde med at lave spil selv i en spileditor. Vi skal
spille hinandens spil, vi gennemgår spilgenrer og vi skal være
kreative og arbejde med historier og plots. Du får indblik i
programmering, Photo Shop, Unity og andre relevante
programmer og redskaber i spiludvikling.
Vi laver det bedste, fedeste og sjoveste program til dig på
vores camp, og vores dygtige undervisere vil give dig en rigtig
fed oplevelse sammen med de andre deltagere.
Der bliver også god tid til socialt samvær, hvor der naturligvis
også skal spilles spil sammen.
På vores Game Design Camp får du indblik i, hvad det vil sige
at være elev og bo på en Fri Fagskole. Du vil opleve
fællesskabet ved at bo sammen med andre unge og deltage i
forskellige fællesarrangementer.

PRØV FØR DU VÆLGER
Game Design Camp er et helt nyt koncept under projektet ”Prøv før du vælger”, hvis
formål er at præsentere folkeskolens ældste elever for de muligheder der er, når
man skal vælge en erhvervsuddannelse.
Projektet er støttet af Tietgenfonden.
JOBMULIGHEDER!
På Game Design Camp får eleverne mulighed for at snuse til de forskellige
jobmuligheder, som findes indenfor spilbranchen.
HVAD ER EN FRI FAGSKOLE!
En fri fagskole er et skoletilbud for unge, der har afsluttet folkeskolen og har brug for
et år hjemmefra sammen med andre unge. Eleverne bor på skolen ”præcis som på
en efterskole”.

Tilmeld dig på telefon 62231328
eller via vores hjemmeside
www.sydfynsfrifagskole.dk/camps

HVEM KAN DELTAGE!
Alle drenge og piger fra 7.-9. klasse kan deltage i Game Design Camp.
Det kræver ingen særlige forkundskaber - blot at du har motivationen og lysten
til, at tilbringe tre spændende og sjove dage sammen med elever og lærere fra
skolens linjefag Game Design.
VI GLÆDER OS!
Vi glæder os til at præsentere dig for hverdagen på en fri fagskole, både det
faglige i undervisningen og det sociale i fritiden.
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS
PÅ TLF: 62231328 ELLER SKRIV TIL Lisbeth@sydfynsfrifagskole.dk
OVERNATNING OG FORPLEJNING!
Der er overnatning på skolen.
Der bliver serveret morgenmad, middagsmad og aftensmad samt diverse snacks
til alle deltagerne på Game Design Camp.
DU SKAL MEDBRINGE!
Egen dyne/sovepose og sengetøj, tøj til 2 dage, godt fodtøj (evt. også
indendørssko til gymnastiksal), håndklæde, toiletgrej, evt. medicin, samt
sygesikringsbevis m.m.
Tilmelding senest den 1. marts 2022 via tilmelding på hjemmesiden
eller på tlf: 62231328.

