
Our Sustainable Future 
A global call for creative ideas across the world 

Den Kreative Brief: Our Sustainable Future. 

Opgave: Skab en film på 60 sekunder, der kan ændre verden. 

I forbindelse med “FN’s Internationale dag for Kreativitet og Innovation” den 
21. april har vi skabt en filmkonkurrence for unge under 30 og studerende på 
videregående uddannelsesinstitutioner. 

Konkurrencen sætter fokus på den positive forskel kreativ tænkning kan gøre 
for verden og på, hvordan vi med kreativitet og idéer kan skabe nye visioner for 
fremtiden. 

Med udgangspunkt i verdensmålene, skal du skabe idéer, der kan være med til 
at skabe en bedre verden. Giv dit bud på, hvordan fremtiden skal se ud. Målet 
er at skabe nye idéer og visioner, der kan gøre en forskel, eller der kan hjælpe 
til at nå et eller flere af FN’s 17 verdensmål. 

Det er helt op til dig, hvordan du vælger at gøre det. Brug din fantasi. Din film 
kan være en fremtidsvision, en ny opfindelse, en idé, et opråb, gode leveregler, 
en drøm, gode råd eller noget helt andet. Du kan frit vælge hvilke/hvilket af de 
17 verdensmål, du vil tage udgangspunkt i. 

Tænk over: Hvordan skal verden se ud i 2030? Hvordan skal fremtiden se ud? 
Hvad skal vi gøre i dag for at gøre en forskel? Hvad skal visionen være for 
fremtiden? Har du en idé eller opfindelse, der kan ændre verden?  

Format: Filmen må ikke være længere end 60 sekunder. Den må gerne være 
kortere. Film over 60 sekunder diskvalificeres.  

Deadline: Lørdag d. 25. marts kl. 18.00. 

Se alle de praktiske detaljer på de efterfølgende sider. 

Rigtig god fornøjelse! 

Konkurrencen er et samarbejde mellem Our Sustainable Future, Creative Circle, 
Center for Kreativ Tænkning, World Creativity and Innovation Day, Creative 
Thinker og World Creativity and Innovation Week.  
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Praktiske detaljer 

Deadline: Lørdag d. 25. marts kl. 18.00.  

Format: Filmen må ikke være længere end 60 sekunder. Den må gerne være 
kortere. Film over 60 sekunder diskvalificeres. 

Sprog: Engelsk 

Afsender: Som afsender kan du vælge at indsætte logoet for “Sustanainable 
Development Goals” (SDG Logo without UN emblem for non-un entities) evt. 
sammen med ikonet for det verdensmål, som du har valgt, men det er op til dig. 
Alternativt kan du skrive “Our Sustainable Future”. Se FN guidelines her: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/
SDG_Guidelines_January_2019.pdf 

Deltagerne: Filmen kan laves af en person eller af et team. Der må højst være 
fire personer i et team. Det er gratis at deltage. For at deltage skal du enten 
være mellem 18-30 år eller fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse 
(uanset alder). Hvis du ikke er studerende, må du ikke være fyldt 31 d. 21. april 
2023.  

Konkurrencens vindere: Der udvælges en række film, der shortlistes og vises 
under den internationale World Creativity and Innovation Week fra d. 15.-21. 
april. Vinderen af konkurrencen offenliggøres på “FN’s Internationale dag for 
Kreativitet og Innovation” d. 21. april 2023. De udvalgte film vil blive vist i 
mange offentlige medier og vil blive delt internationalt. Endvidere sendes 
filmene til relevante politikere og mennesker med indflydelse på vores fremtid. 
Konkurrencen giver unge talenter et talerør og en mulighed for at blive hørt. 

Jury: Juryen består af tidligere vindere af YCCA filmkategorien ved Young 
Creative Circle Award. Juryformændene er Creative Circles formand Dorte 
Nielsen og Clara Prior-Knock fra Creative Circles bestyrelse. 

Spørgetime: Vi afholder en spørgetime mandag d. 20. marts kl. 19.00-20.00 på 
Zoom, hvor du kan stille spørgsmål.                                                                     
Her er linket: https://us02web.zoom.us/j/5390094833  

Rettigheder: Alt filmmateriale skal være originalt filmmateriale. Det vil sige, at 
du selv skal filme/optage/animere/skabe materialet. Du skal selv eje 
rettighederne til alt det indsendte materiale. De vindene film vil blive vist over 
hele verden. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
https://us02web.zoom.us/j/5390094833


Musik: Du kan skabe din egen musik og lyd til din film, eller du har mulighed for 
at bruge musik og lyd fra Apollo Music. Apollo Music sponsorerer musikken til 
konkurrencen og stiller deres musik og lydarkiv til rådighed konkurrencens 
deltagere. Du finder musik og lyd her: 

Apollo log-in: 
www.findthetune.com 
Login: music@sustainble.dk 
Kode: Future23! 

Musik og lyd fra Apollo Music’s arkiv må kun publiceres i forbindelse med 
konkurrencen af konkurrencens partnere og ikke i kommercielt øjemed. Hvis I 
efterfølgende vil offentliggøre jeres film, f.eks. på egen hjemmeside, er det en 
god ide at kontakte Apollo Music først, så I er på den sikre side. Brud på 
ophavsrettigheder kan få store økonomiske konsekvenser for den, der gør det. 
Creative Circle og konkurrencens partnerne fraskriver sig ethvert ansvar for 
brud på ophavsrettigheder foretaget af den enkelte deltager. 

Kontaktperson: 
Kim Ryving-Jensen, Music Supervisor 
kim@apollomusic.dk

Find mere information her: 

https://www.verdensmaalene.dk/ 

https://www.verdensmaal.org/ 

https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day 

http://creativecircle.dk/our-sustainable-future/ 

https://www.facebook.com/groups/1384153098592606. 

mailto:music@sustainble.dk
mailto:kim@apollomusic.dk
https://www.verdensmaalene.dk/
https://www.verdensmaal.org/
https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day
http://creativecircle.dk/our-sustainable-future/
https://www.facebook.com/groups/1384153098592606
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Aflevering 
Du afleverer ved at sende en mail med dine oplysninger og et link til din film til: 

info@creativecircle.dk inden d. 25. marts kl. 18.00. 

Upload din filmen på en platform fx YouTube. Send os linket til filmen sammen 
med nedenstående oplysninger. Vi downloader filmen via linket og overfører 
filmen til vores jurysite. Filmen skal ligge på platformen fra d. 25. marts kl. 18.00 
frem til d. 21. april. 

Kopi og paste nedenstående og indsæt det i mailen: 

Kredit 

Navn/navne: 

Skole/Bureau: 

Alder: 

Email: 

Telefon: 

Musik/lyd skabt af: 

Filmens titel: 

Link til filmen: 

- Jeg/vi har selv skabt original materialet til filmen og ejer dermed alle 
rettigheder til filmen. Personer, der indgår i filmen, er indforstået med af filmen 
indsendes til konkurrencen “Our Sustainable Future”. 

- Filmen må gerne vises i forbindelse med konkurrencen af Our Sustainable 
Future, Creative Circle og World Creativity and Innovation Day/Week og af 
samarbejdspartnere i konkurrencen, samt i medier der omtaler konkurrencen. 

mailto:future@creativecircle.dk

