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Digital butik. Fandango website Trine May Hent PDF Forlaget skriver: Fandango website tilbyder diverse
spændende interview med forfattere, kunstnere og filminstruktører.  Det hele foregår i børnehøjde og er oplagt

at vise i klassen under arbejdet med Fandango.
I 3. klasse er det forfatteren Hanne Kvist, som læser op og bliver interviewet af to 3. klasseelever. Filmklip
fra filmen Der var en gang en dreng - som fik en lillesøster med vinger er tilgængelige på sitet sammen med
et energifyldt interview med makkerparret Wikke og Rasmussen, som står bag filmen. Kunstneren i 3. klasse

er Julie Nord. Hun inviterer indenfor i sit atelier, hvor hun fortæller eleverne om sin kunst.
I 4. klasse er det Kim Fupz Aakeson, der fortæller om det at være forfatter, om at arbejde alene, om lange
titler, om illustrationer og om at være manuskriptforfatter. Til filmkapitlet findes otte videosekvenser med

Jesper W. Nielsen, som er instruktør på kortfilmen Buldermanden. Han fortæller levende om sine overvejelser
omkring tilblivelsen af filmen. Endelig stiller kunstneren og streetartisten HuskMitNavn op til interview med

Vitus og Karla - dog uden at afsløre sin identitet!
Websitet giver også mulighed for at se en præsentationsvideo, hvor Trine May fortæller om Fandango og

tankerne bag systemet. Oplagt til kort introduktion på fx et fagudvalgsmøde. Der er desuden mulighed for at
downloade en powerpointpræsentation med slides om Fandango, som er udarbejdet af Trine May til brug på

forældremøder. 
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