
REJSE TIL CG ANIME CUP, KYOTO, JAPAN, 2011 
Siden 1989 har man holdt CG Animation Cup i Kyoto i Japan. Det er en non-profit event for at udvikle tal-
enter indenfor animationsbranchen. Dette har man valgt at gøre ved en afslappet og sjov og meget Japansk 
konkurrence som giver inspiration og åbner op for samarbejde på tværs af regioner og lande. 

Arrangementet var en venlig konkurrence i oktober 2011 hvor tre regioner: Japan, Taiwan og EU; kæm-
pede mod hinanden. Men meget mere end en kamp, er det en mulighed for at deltagerne at mødes, udskifte 
erfaringer samt blive inspireret. 

Vær region sender et hold med instruktører, og i 2011 var det Danmark som representerede EU. Henrik 
Malmgren med hans ‘The Guest’ var blandt de danske udvalgte, sammen med instruktører med tilknytning 
til animationsmiljøet i Viborg. http://theguestfilm.com

Konkurrencen bliver afgjort gennem en blandning af jury, klappometer i den sal arrangementet bliver 
afholdt samt baseret på stemmer fra online publikum på internet, som kunne følge med takke være det hele 
streamedes live på Google Hangout. Viborg Animationsfestival blev afholdt under den samme tid og CG 
Anime Cup blev vist LIVE i Viborg på storskærm. Dette gjor at unge mennesker i Viborg kunne følge med.
  Udover selve den aften hvor CG Anime Cup blev afholdt var der også tid til at netværke med Taiwan-
esiske og Japanske animatorer, instruktører og producere under et par dage. Den obligatoriske Karaoke var 
selvfølgelig på skemaet, og alt sammen var med til at knytte nye bånd, hvor kontakten nu opretholdes via 
Facebook.   

Henrik fik også mulighed at besøge Tokyo og mødes med lokale animatorer ved et studie der. Det var 
rigtig spændende.

Uden at FAF støttet de rejseudgifter Henrik havde, ville hans rejse slet ikke ha været mulig. 
Hvordan det gik? Ja men DANMARK VANDT CG ANIME CUP 2011! 
Se billede - fra venstre: Henrik Malmgren, Bo Mathorne (Back Water Gospel) og Morten Thorning (Anima-
tion Workshop) 
De andre film kan ses her: http://www.animwork.dk/en/bachelor_films_2011.asp


