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SCIENCECAMPS
UNF ScienceCamps er tilbage for 14. år i træk med et suverænt 
socialt og fantastisk fagligt indhold. Forestil dig at tilbringe en 
uforglemmelig uge sammen med 30-70 andre gymnasieelever, der 
ligesom dig kan lide at fordybe sig i et fascinerende fagområde! 
Dét er lige netop, hvad du kan opleve på en UNF ScienceCamp.

Din favorit-camp
Brænder du for fysik, eller er det i virkeligheden software, 
der er din store interesse? Kunne du tænke dig at udvikle et 
computerspil, opfinde fremtidens app, lege med lasere 
eller jonglere med langhåret matematik på universitetsniveau? 
Der er flere camps at vælge imellem, og Game Development 
Camp er blot én af dem. Find din favorit på www.camps.unf.dk.

Aktiviteterne
Glæd dig til et varieret program med besøg på forskellige 
virksomheder og forskningsinstitutioner, forelæsninger, spæn-
dende laboratorieforsøg og et væld af sociale aktiviteter. Som-
merskolerne henvender sig til alle unge på gymnasiale uddan-
nelser, og vi er ligeglade med dine karakterer – det eneste du 
skal bruge er din interesse for naturvidenskab og en uge af 
din sommerferie!

Om arrangørerne
UNF har med stor succes afholdt sommerskoler for gymnasieele-
ver og indimellem folkeskoleelever gennem 15 år. Vi arrangerer 
sommerskolerne i samarbejde med en lang række universiteter, 
fonde og virksomheder i hele landet. Den uhørt lave pris for at 
deltage ligger derfor på 500 kr., som dækker kost og logi 
for hele ugen.

Læs meget mere på www.camps.unf.dk

FAKTA OM GAME DEVELOPMENT CAMP 2017

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder 
for at udbrede interessen for og kendskabet til naturviden-
skab og teknologi, især blandt unge. UNF har lokalafdelin-
ger i de større universitetsbyer, og de fleste medlemmer er 
unge på en gymnasial uddannelse. Foreningen arrangerer 
bl.a. foredrag, studiebesøg og sommercamps. Alle aktivite-
terne arrangeres af frivillige, primært universitetsstuderende.

EN UGES SPILUDVIKLING

Tid:                       
Sted:                    

Hvem kan deltage:
Hvor mange:

Deltagergebyr:

Tilmelding:

Hjemmeside: 
E-mail:

22/7-29/7 
DTU Lyngby
Unge på ungdomsuddannelser
72 deltagere
500 kr. inkl. kost og logi. UNF dækker 
eventuelle transportudgifter over 100 kr.
Online på game.unf.dk/tilmelding

game.unf.dk
game@unf.dk

VERDENS SEJESTE
SOMMERFERIE!
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Har du nogensinde ønsket at lave dit eget spil? Så 
er Game Development Camp lige noget for dig! På 
vores camp kan du vælge at lære om programmering, 
omkring lyd til spil, 2D- eller 3D-grafik, og sammen 
med din valgte gruppe udvikle et spil baseret på jeres 
eget koncept. Du behøver ingen tidligere erfaring da 
undervisningen starter på et niveau hvor alle kan være 
med. Vores undervisere vil også være parate til at 
hjælpe hvis der skulle opstå problemer med jeres spil. 

GAME DEVELOPMENT CAMP

FAGOMRÅDERNE
Undervisningen er delt op i 4 linjer, der hver især indehol-
der undervisning inden for deres fagområde. Desuden un-
derviser vi i emner på tværs af linjerne såsom spildesign og 
gruppearbejde, for at understøtte samarbejdet i grupperne.

Programmering
Programmøren er den person, der bringer spillet til live. Når spil-
lets koncept, mekanismer og levels er planlagt, er det dig der 
gør det muligt at styre karakteren, affyre dit våben, dræbe 
fjenden og i sidste ende vinde spillet. På GDC bliver du mødt 
af en let tilgang til programmering, så alle kan være med. Alle 
kan programmere - det handler bare om at komme i gang!

Modellering og animation
3D-grafikeren er personen, som står for at få skabt alle model-
lerne til det spil, som i skal udvikle på. Det er alt fra kassen ovre i 
hjørnet, den lille sten på gulvet ingen nogensinde vil opdage, eller 
trykluft flaskerne i skabet. Du gør også modellen parat til, at 
2D-grafikeren kan male på 
objektet. Sidst, men ikke 
mindst, vil du blive instru-
eret i hvordan du vækker dine 
modeller til live ved at give dem 
bevægelse. Kom med, hvis du 
interesserer dig for 3D-grafik!

Koncepter og teksturer
Som 2D-grafikeren i gruppen designer du figurerne og stem-
ningen i spillet. Man bliver undervist både i, hvad der giver 
               et godt figurdesign ved brug af bl.a. silhu-

etter, samt i Photoshop, så man er klar til 
også at lave teksturer til spillets 3D-figu-
rer. Billedkomposition og farveteori er 
også nogle af de emner, underviseren
kommer ind på i løbet af ugen.

Lyd
Som lyd-designer skaber du baggrundslyd, lydeffekter og bag-
grundsmusik til spillet. Det er også  lyd-designeren, der laver 
de lyde, som giver liv til spilfigurerne og deres handlinger. Alle 
kan være med som lyd-designer på GDC, også selvom du in-
tet kender til at lave lyde eller musik. Der bliver undervist på 
et niveau, så alle kan være med. Så hvis du sidder inde med en 
hel masse kreativitet, så kom og vær med som lyd-designer!

SOCIALT
Udover det faglige program består Game Develop-ment Camp 
også af en masse sociale aktiviteter. Det er blandt andet at 
drikke varm kakao i en hyggelig sofa, game på forskellige kon-
soller, løbe rundt i en vild vandkamp og andre udendørs aktivi-
teter, gemme dig på universitetet for en masse zombier, synge 
sig igennem flere timer af SingStar, og ikke at forglemme det 
store awardshow samt den uforglemmelige fest der følger.

FORRIGE ÅRS SPIL

RipOff
Riv arme og ben af for at slippe ud af børneværelset

Kindergarden Wars
2-player skydespil som bringer dig tilbage til børnehaven.

Prøv alle spillene på www.game.unf.dk

Game Development Camp 2017 Game Development Camp 2017

Det eneste du selv skal med-
bringe er godt humør, kreativi-
tet, og troen på at man lærer 
mest når man har det sjovt!


