
Venskab
Bootcamp 
Kreativitet

Kontakt Suzanne Skærbæk Pedersen
fra Muskelsvindfonden på:

youtube@muskelsvindfonden.dk
tlf. 2265 2409

Meld dig til i dag
 Få venner online
og offline. Byg en

YouTube-kanal sammen
med andre børn og unge

med handicap

YouTube
BLIV EN DEL AF ET UNIKT FæLLESSKAB

Scan QR-koden
med dit mobils kamera. 

hør Suzanne fortælle om kanalen



Hvad kan du?

Hvis du ønsker at lave videoer til
YouTube-kanalen, så får du din helt
egen spilleliste. Du bestemmer helt
selv, hvilken type videoer du vil lave,
så hjælper vi dig igang med at filme,
redigere, green screen og alt du
drømmer om at kunne.

CREATOR

Som redaktør på kanalen er du med til
at uploade videoer og bestemme,
hvad der skal lægges ud hvornår. 
Du vil være med til at beslutte hvilken
type videoer, der skal være på vores
kanal. 

JUNIORREDAKTØR

Alle mennesker har et specielt talent.
Sammen finder vi dit og gør dig
endnu bedre til det du kan. Er du for
eksempel en dygtig vært, god til at
lave mad, krea, gaming eller noget
helt andet, så vil vi træne dig i at gøre
netop det på video. Vi laver alt i
fællesskab. Vi mødes på  bootcamps,
og du får også adgang til vores online
bootcamp med tips og tricks.

TALENT

Vi har brug for dig. 
Du kan både være
foran og bagved

kameraet, når du er
med i vores
fællesskab. 

 

 

Det er også din kanal

Muskelsvindfondens nye YouTube-
kanal laves af børn og unge med
handicap og deres venner. De laver
selv videoerne. Alle kan være med,
og vi har brug for dig. 

Vi mangler dig på holdet, hvis du vil
prøve at være creator, juniorredaktør,
producer, idémager, redigerings-
tekniker eller bare give ris eller ros til
det, vi laver. 

Kom og vær med

Drømmer du om at 
lære at lave 
YouTube-videoer?


