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På artax filmlabb från barnen träffa professionella filmskapare och lära sig grunderna i 
filmproduktion och animation.  
 
Emilia och olle håller kurser i: 

- Stop motion animation 
Innehåll: manus, scenografi, dockbygge, ljussättning och klippning är några av de delarna 
barnen får prova på.  

- Bli en YouTuber 
Innehåll: Manus, scenografi, ljussättning och klippning. Här fokuserar vi på spelfilm och 
vlogg-skapande. Strösslat med effekter och kreativa filmtricks.  

Emilia henriksson 
Grundaren av Artax Filmlabb har arbetat med TV, film och utbildning hela sitt yrkesliv. Hon 
har en förkärlek till läskig filmer, riot grrrls och D.I.Y-kultur. 2018 lanserade Emilia Artax 
Animationlåda som säljs runt om i Sverige.  

Olle ferner 
Utbildad manusförfattare och stop motion animatör med en gedigen erfarenhet inom film 
och TV. Olle tycker om att bygga världar, spela punk och pyssla med sina barn.  

enDagslabb 
Ålder: 10 - 15 år 
Tid: 09:00 - 15:00  
 
Grundläggande kunskaper i filmproduktion.  
Vi arbetar med befintliga kulisser och miljöer med ett större fokus på produktion.  

http://artaxfilmlabb.se


Lovaktiviteter 
Ålder: 10 - 15 år 
Tid: 09:00 - 15:00 

Under loven finns det möjlighet att boka in flera dagar filmlabb. Då kan barnen fördjupa 
sig i sitt arbete eller enbart komma förbi en dag och köra på upplägget ”endagslabb”.  
Vi arbetar med alla delar i produktionsledet och lägger stort fokus på gruppen och de 
enskilda deltagarnas önskemål och behov.  

Höstlovet 2019  
- Skapa läskiga filmer med Artax filmlabb.  
Under höstlovet erbjuder vi ett rysligt filmlabb fyllt av animation, spelfilm, hårresande 
byggen, skräckeffekter, remake av dockor och produktion av utställningsobjekt till en 
avslutande utställning och filmvisning.  

Bra att veta 
Under lov rekommenderar vi att boka enligt lovkonceptet med möjlighet till fördjupning. 
Vid stor efterfrågan av lovaktiviteter finns möjligheten att pussla ihop en turné i Dalarna 
bestående av endagslabb då tillkommer kostnad för mat och logi.  

Priser: 
12 000 + moms/dag inkl två pedagoger, teknik och material  
Antal deltagare: Max 20 vid två pedagoger  


