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Det var søndag formiddag. Bent, 
Den Nysgerrige Banan, var i gang 
med dagens anden kop kaffe, mens 
han læste nyhederne på internettet. 
Der var stille på Banana MedieEvent.

Så gik døren op, og 
Multimedie-Bananen kom ind, 
mens han kløede sig i håret.
»Hvad laver du her - og så på en søndag,« 
spurgte Bent.



Vi har noget multimedie, vi lige skal have færdigt til i morgen. Og så er 
det fint at arbejde om søndagen - så er der nemlig arbejdsro,« forklarede 
Multimedie-Bananen og skænkede sig en kop kaffe.
»Multimedie?!?« Bent var forvirret

»Ja, det er faktisk den helt store medie-blender. Det er for eksempel, når 
vi laver grafik til e-learning programmer - eller bruger animation til at 
visualisere noget i en virksomhedspræsentation. Eller når...«



Multimedie-Bananen travede begejstret op og ned ad gulvet, mens han 
forklarede. Bent var imponeret over alle de fine ord, som den store Banan 
kunne - men han fattede stadig ikke et suk.
I mellemtiden var de andre Banan-drenge 
også dukket op, en efter en. 

Mens Multimedie-Banan udbredte sig 
om at »være pro-aktive og skabe 
merværdi for kunden«,
 trak en af de andre Bananer Bent 
til side og spurgte: 
»Vil du se, hvad det er, vi laver?«



Det ville Bent mægtig gerne, og Tekniker-Bananen tændte en 
computer. Han gik ind på en hjemmeside og trykkede på et lille 
ikon. Nu viste skærmen en film, der fortalte om, 
hvordan man producerer rundstykker.

»Se, vi kan jo ikke filme inde i sådan en maskine, 
der laver rundstykker. Derfor har vi lavet det som 
en slags animation,« forklarede Tekniker-Bananen 
og fortsatte: »Ved hjælp af animation kan vi 
vise ting, der ellers ville være svære at forklare.«

I mellemtiden havde en anden Banan fundet en film på nettet. 
Den handlede om, hvordan man laver medstyrende grupper i en virksomhed. 
Her var både brugt levende billeder, lyd, baggrundsspeak og grafik.
Bent kiggede interesseret på filmen.



Nu var Multimedie-Bananen gået i gang med 
sin opgave. Han skulle lave en video for en 
stor bygherre. Videoen skulle vise, hvordan et 
helt nyt byggeri ved fjorden blev til. 
Man skulle også kunne gå rundt inde i 
lejlighederne. Men det hele skulle være 
tegnefilm, for husene var ikke 
bygget endnu.

Bent var helt overvældet. Tænk at 
man kunne lave sådan nogle smarte 
løsninger på en computer!
»Kunne du tænke dig selv at prøve at 
lave multimedie,« spurgte Tekniker-
Bananen pludselig. »Jo, det kunne 
være helt vildt,« 
svarede Bent begejstret.

Bent blev stillet foran et blåt lærred. 
Så skulle han gå lidt rundt, mens han 
sagde »Blåt papir« og andet fjollet. 
Imens filmede Tekniker-Bananen ham.



Tekniker-Bananen forsvandt ind i studiet med kameraet, og imens 
forestillede Bent sig, hvordan den store Banan puttede filmen ned i Den 
Store Medieblender og tilsatte en masse hemmelige ingredienser.

Så kom Tekniker-Bananen ud - med en 
lille CD i hånden. Den havde form som et 
visitkort. Bent kiggede forundret på den 
lille CD. Den kunne da ikke gå ind i en 
pc...?
Men det kunne den...



...og frem tonede Bent på 
computerskærmen. Han stod midt ude på 
savannen, iført tropehjelm og omgivet af 
vilde dyr. Så gik han - og kom ind i et helt 
nyt billede. 

Nu befandt han sig ved Triumfbuen i Paris - og han har 
alpehue på. Så åbnede han munden og sagde - med 
Tekniker-Bananens stemme:
»Multimedie - det er at gøre det svære enkelt. 
Don’t tell it - show it.«
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Den Nysgerrige Banan 
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Den Nysgerrige Banan 
møder Banan-drengene
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»Hvá er det for en lyd«
spørger 

Den Nysgerrige Banan

EN RIGTIG

������������������ ���������������������


