
IDE & TEKST
ILLUSTRATION
COMICS
BØGER   
FILM
NYHEDSBREV 2016

ILLUSTRATION
Jul på Frederiksberg 
SIDE 4

COMICS
VIDEO:

Se en
Eks

Libris-
stribe
blive

til
SIDE 3

Detektiverne
Agurk & Æble 

klarer 
ærterne

SIDE 2

PYHA!
DET VARVEL NOK EN
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HAN HAR OGSÅBILLEDER MEDFRA I GÅR!

SEJT GRUPPEFOTO,HVAD?
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DAG ...

Denne pjece er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen med støtte fra EU's skolefrugtordning.
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VI
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SAGEN!

MEN ...
HVOR-
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http://www.frankmadsen.dk


Detektiverne 
Æble & Agurk
klarer 
ærterne

Til Naturerhvervsstyrelsen har vi i 2014 og 

2015 leveret en 4-siders tegneserie, der på 

en sjov måde fortæller om skolernes frugt-

ordning. De faste figurer er Æble & Agurk, 

der hvert år prøver at finde ud af, hvad der 

sker med al den frugt og grønt, der forsvinder 

sporløst dag efter dag.

Efter det indledende møde

sender vi en PDF med 

forslag til historien og

layout (øverst), inden vi

skitser, rentegner og

farvelægger. Alle stadier

godkendes af kunden. 

TEGNESERIER

PYHA!

DET VAR

VEL NOK EN

FEST!

HR. GULEROD ER HER

FOR AT SIGE TAK!

HAN HAR OGSÅ

BILLEDER MED

FRA I GÅR!

SEJT GRUPPEFOTO,

HVAD?

NÆSTE

DAG ...

Denne pjece er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen med støtte fra EU's skolefrugtordning.

DETEKTIVERNE

JA,
OG JEG

FRYGTER,

JEG ER DEN

NÆSTE I

RÆKKEN!

DINE

VENNER

BLIVER

BORTFØRT?

I MORGES

FORSVANDT

MANGE

AF MINE

NÆRMESTE

VENNER ...

ÆBLE,

detektiv

AGURK,

detektiv

TAG

HJEM TIL

GÅRDEN

IGEN!

VI

SKAL NOK

OPKLARE

SAGEN!

MEN ...

HVOR-

DAN?

Fast, ugentligt indslag i Weekend-avisens litteraturtillæg BØGER

siden 2009. Striben skrives af Frank Madsen og tegnes af Sussi Bech.
VIDEO: Se en stribe blive til!

Eks Libris
Af Sussi Bech og Frank Madsen.

I takt med at teknologien

bliver bedre, vil robotter var
etage

flere og flere af d
e funktioner,

mennesket i dag udfører ...
Det var dog en

skrækkelig tanke!

Sig mig!
Er du imod
fremskridtet,

  kvinde?

En verden, hvor
maskiner har

erstattet os, lyder

ikke spor rar!

Jamen, JEG tror på fremskridtet! Tænk, hvis

videnskaben en dag nåede så højt et stade, at

man kunne lave en r
obot, der kunne skrive

              mine bøger for mig!

Ja, det ville
nok hjælpe på
produktionen.

Lad være med
at afbryde og
hent mig en øl!

Så kunne
jeg sende

den til alle
de kedelige

møder i
forfatter-

foreningen ...

Faktisk er der MASSER af

kedelige pligter, robott
er

kunne overtage, så 
jeg

   kunne få et bedre liv!

Samtidig ...

Åh, havde jeg dog bare en

robot, der kunne læse denne

bog for mig!!!

Peter, har du et

bud på en tematisk

perspektivering af

Finn Sysholms
  nye bog?     

www.eudor.dk

Af Sussi Bech og Frank Madsen.

Far! Jeg har samlet

flasker og købt en

julegave til dig!

Mors
lille

dreng!
Jeg blev helt
svedt af at se
jer danse rundt

om det træ!

NÆH! Søren Kams erindringer!

Det må jeg nok sige! San
dheden om

2. verdenskrig! Tak, min dreng! 

Den skal jeg hygge
 mig med i julen. 

Den skal have
en hædersplads

ved siden af
mine to andre

bøger!

Du fylder
huset med

litteratur, skat!

Har du også en
gave til mor?

Tihi!

Ja! De vidste
jo henne i 
boghandelen,
at mor går 
meget op i 
sit udseende 

...

... så de 
anbefalede
denne bog!

Glædelig jul!

www.eudor.dk

- hver fredag i

https://www.youtube.com/watch?v=hI1jhvoxhS4
http://www.weekendavisen.dk
https://www.youtube.com/watch?v=hI1jhvoxhS4


ILLUSTRATION Via Forlaget Bolden stod vi for

illustrationen af handelstandsforeningens julekalender.

Tillidsrepræsentanterne i DSR fik 11. januar 2016 

deres egen TR-portal på forbundets hjemmeside, fyldt 

med artikler, der klæder TR-folkene på til at støtte og 

vejlede deres medlemmer.  

Alle artiklerne er illustreret med en tegning, der hurtigt 

styrer læseren ind på, hvad det drejer sig om.  

Foreløbig er det blevet til 91 tegninger.

TR-portalen ligger offentligt tilgængeligt på 

https://dsr.dk/tr-kompasset

Julekalender til Frederiksberg

Dansk Sygeplejeråd

DBU
storyboard

Football Data Warehouse – creating intelligent 

databased business models

DBU is for many the de�nition af Danish Football. 

But how do we convert our unique connection 

with all the football interested Danes into loyal 

customers?

The answer is a holistic data structure that 

collects data from all contact points with both 

fans, players and volunteers. We call it: The 

Football Data Warehouse. 

So what do we do?

We take…

1. Transactional data on all products surrounding 

the national teams. Tickets, merchandise, fan 

club membership, away trips and transport 

packages. 

2. Performance data from all matches played in 

Demark. We register match stats such as: number 

of games you played, goals, assists, red and 

yellow cards, position on the pitch etc. 

3. O�cial licensed player data from registrations 

in the clubs. Age, gender, height, weight, favorite 

position, preferred foot, address, phone number 

ect. 
All this data connects to the Football Data 

warehouse and live synchronizes creating a 

detailed single customer view. 

Each pro�le is enriched with CAMEO data that 

divides all pro�les in 37 segments based on 

gender, age, income, lifestyle, viewpoints, 

personality, purchasing patterns and status. 

In mid-2016, The Football Data warehouse will 

contain 250.000 commercial permissions with 

deep data insight creating the foundation for 

developing intelligent business models and 

marketing campaigns. 

This marks the end of mass communication and 

pure exposure and the beginning of a truly 1-1 

communication channel. 

So what do we know about our fans? Meet 

Michael and Katrine ...

Hand draws 

SCV and then 

the 3 data 

sources.

Cameo and 

arrow is added.

Pan right.

Diagram with 

people.

Pan right.

2 persons are 

drawn.

Zoom in on 

Michael. Text is 

written.

Michael is 28 years old, plays football on a 

amateur level as a stricker, last year he had a 

season pass to the national team matches but 

hasn’t been to a match in a year. He bought a 

national shirt during the last European Cup and 

he is placed in the segment “Career beginning” 

with an income between 100.000 - 400.000 

which is expected to grow signi�cant in the 

coming years.   

Storyboards og eventtegning

for Dansk Boldspil Union.

Storyboard til præsentation af 

nyt boligbyggeri.

96 sekunders tegnefilm til 

Gertsen og Olufsens stand på  

international skibsmesse.

DBU

Kailow

Messefilm

FILM

https://dsr.dk/tr-kompasset


www.skovensdag.dk

Foto-
konkurrence

facebook.dk/skovensdag Skovens Dag afholdes af Dansk Skovforening og mere end 50 skove. 
Skovens Dag støttes af Nordea-fonden og G.B.Hartmanns Forskningsfond.

Deltag i
fotokonkurrencen 

med flotte præmier.
Første-                     
præmien                   
er et                       
spejl-                      

refleks-                     
kamera.                    

Læs mere om fotokonkurrencen og alle arrangementerne på

Vær med påVær med på

søndag

maj
10

Skovens Dag 2015

Skovens
Dag

Som i 2013 og 2014 stod vi også i 2015 
for plakaten til den årlige Skovens Dag.
Ligesom vi gør det i 2016, når skovene 

åbner 1. maj.

Art Bubble 

Den store tegneseriefestival i Rundetårn 
i november 2015 blev markeret med 

en plakat layoutet af Frank Madsen og 
tegnet af Sussi Bech.

PLAKATER

TEGNESERIEFESTIVAL I RUNDETÅRN           14.-15. NOVEMBER 2015

DON ROSA

WALTHÉRY

DAVID PETERSEN

J P AHONEN

SUSSI BECH

HENRIK REHR

  LARS JAKOBSEN

    THIERRY CAPEZZONE, INGO MILTON,

    ANNI LIPPERT — SE HELE GÆSTELISTEN

           
       PÅ WWW.ART-BUBBLE.DK
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Gustav og Astrid får besøg ved morgenmaden af 

en irriterende flue, der måske ikke er så uskyldig, 

som den først ser ud! Og det er Stella, klassens nye 

pige, måske heller ikke. For det viser sig, at hun 

bor sammen med de mystiske fremmede, der er 

flyttet ind i det store hus overfor Gustavs.

64 sider sjov, spænding, uhygge og fede tegninger! 

1. Den Grønne Pige

2. Fluen

3. Robotter (udkommer februar 2015)

Dette er den 

anden bog af 10!

ISBN 978-87-997500-2-3

www.eudor.dk/raket
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FLUEN
9 788799 750023

Marsmænd i Grødby
I “Gustav og Raketbroderskabet” kommer rumvæsener på uanmeldt besøg i den søvnige provinsby Grødby.  
Gustav opdager, at der er noget underligt ved den nye pige i klassen, Stella.  
En science-fiction-bogserie for 9-12-årige, skrevet af Frank Madsen og illustreret af Sussi Bech på Forlaget Eudor. 
Nyt bind hver 4. måned. I alt 10 bind.

BØGER VIDEO: Klik og se en illustration blive layoutet!

mailto:post@frankmadsen.dk
http://www.frankmadsen.dk
http://www.sussibech.dk
https://www.youtube.com/watch?v=u201AXU0ayc
https://www.youtube.com/watch?v=u201AXU0ayc

